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দারুর আরাভ  দারুর যফ প্রঙ্গে 
ভুপতী তাকি ঈভানী াঙ্গফ দা.ফা.এয 

দাকফয মযাঙ্গরাচনা 

মুফিত আ�ুল ওয়াহহাব (দা.বা.)।
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দারুর আরাভ  দারুর যঙ্গফয ভাঅরা আরাভী যীঙ্গতয এিকি ফুকনাকদ ভাঅরা 
মায ঈয অঙ্গযা ংখ্য ভাঅরায কবকি। ‘কপি’ তথা আরাভী অআন াঙ্গেয ির 
কিতাঙ্গফআ প্রতযক্ষ ফা ঙ্গযাক্ষবাঙ্গফ এয অঙ্গরাচনা যঙ্গঙ্গছ এফং এয ঈয কবকি িঙ্গয 
ংখ্য গকিত ভাঅরা ফকিযত ঙ্গঙ্গছ। 
ভুপতী পী য. ফঙ্গরন:  
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‚মাযা কপি  পঙ্গতাায াঙ্গথ ম্পিয যাঙ্গখ্ন তাঙ্গদয কনিি স্পষ্ট ন যম, নাভাম-যযামা, 
জ্ব-মািাত, কফফা-তারাি, কফঙ্গলত : ক্র-কফক্র  আজাযা এফং নযানয ভুঅভারা  
কপিঙ্গয প্রা ির ধযাঙ্গয ংখ্য যী ভাঅরা দারুর আরাঙ্গভ এি যিভ, দারুর 
যঙ্গফ নয যিভ।  
এ িাযঙ্গি মকদ ফরা , ‚যীঙ্গতয অিাঙ্গভয এিিা কফার ফড় ং এভন যঙ্গঙ্গছ 
যমগুঙ্গরায ঈয অভর িযায জনয প্রথঙ্গভ ফফাযত যাষ্ট্র কি দারুর আরাভ না দারুর 
যফ তা কনিয িঙ্গয যনা ূফযতয‛ মকদ এভন ফরা  তাঙ্গর তা মূ্পিয কিি।‛ 
[জাাকরুর কপি: ৫/২০৫] 
প্রথভ কফশ্বমুঙ্গে ঈভানী যখ্রাপঙ্গতয তঙ্গনয য নতুন িঙ্গয এ ভাঅরায অঙ্গরাচনায 
প্ররঙ্গাজন ঙ্গড়। িাযি িাঙ্গপযযা কফার যখ্রাপতঙ্গি যবঙ্গঙ িুিযা িুিযা িঙ্গয এঙ্গিি 
ংঙ্গ নাভধাযী এঙ্গিি ভুরভানঙ্গি ান ক্ষভতা ফা। তাযা অল্লা তাঅরায যীত 
প্রতযাখ্যান িঙ্গয কদঙ্গ ভানফ যকচত িুপযী অআন কদঙ্গ যাষ্ট্র কযচারনা িযঙ্গত থাঙ্গি। অয 
মাযা অল্লা তাঅরায যীত প্রতযাখ্যান িঙ্গয ভানফ যকচত িুপযী অআন কদঙ্গ যাষ্ট্র 
কযচারনা িঙ্গয অআম্যাঙ্গ যিযাঙ্গভয আজভা-ঐিযভঙ্গত তাযা ভুযতাদ। এ ফযাাঙ্গয অআম্যাঙ্গ 
যিযাঙ্গভয ভাঙ্গঝ যিান কিভত যনআ। কনবযযঙ্গমাগয রাভাঙ্গ যিযাঙ্গভয মযাপ্ত পঙ্গতাা এ 
ফযাাঙ্গয কফদযভান যঙ্গঙ্গছ।  
তদ্রু অআম্যাঙ্গ যিযাভ এ ফযাাঙ্গয এিভত যম, আরাভী ানাধীন যিান যাষ্ট্র িাঙ্গপয 
ফা ভুযতাদযা দখ্র িঙ্গয কনঙ্গ তাঙ্গত আরাভী ান যকত িঙ্গয িুপযী তথা যীত 
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কফঙ্গযাধী ান চারু িঙ্গয কদঙ্গর এফং ভুরভানযা তাঙ্গদয যথঙ্গি তা ঈোয িঙ্গয আরাভী 
ান জাকয িযঙ্গত ক্ষভ ঙ্গ ড়ঙ্গর ঈক্ত যাষ্ট্র অয ‘দারুর আরাভ’ তথা আরাভী যাষ্ট্র 
থাঙ্গি না, ফযং ‘দারুর িুপয’ তথা িুপযী যাষ্ট্র ঙ্গ মা। এ ফযাাঙ্গয অআম্যাঙ্গ যিযাঙ্গভয 
ভাঙ্গঝ যিান কিভত যনআ। 
এ কঙ্গঙ্গফ ফতযভাঙ্গন যীত কফঙ্গযাধী িুপযী অআন িাযা াকত গিতাকিি ভুকরভ 
যাষ্ট্রগুঙ্গরা দারুর যফ। কনবযযঙ্গমাগয রাভাঙ্গ যিযাঙ্গভয ঙ্গনি যরখ্া এফং পঙ্গতাা এ 
ফযাাঙ্গয কফদযভান যঙ্গঙ্গছ।   
কিন্তু ফতযভান ঈভাঙ্গদঙ্গয ফযজন শ্রঙ্গে অঙ্গরভ ভুপতী তাকি ঈভানী াঙ্গফ দা.ফা. এ 
ঈবকি কফলঙ্গআ কবন্নভত যালি িঙ্গযন।   
প্রথভতঃ কতকন িুপযী অআন িাযা যাষ্ট্র কযচারনািাযী ভুকরভ নাভধাযী ভুযতাদ 
ািঙ্গদযঙ্গি ভুযতাদ ভাঙ্গনন না।  
কিতীতঃ এঙ্গদয ক্ষভতাধীন িুপযী অআন িাযা াকত গিতাকিি ভুকরভ যাষ্ট্রগুঙ্গরাঙ্গি 
দারুর যফ ভাঙ্গনন না। ফযং কতকন এ ফগুঙ্গরা যাষ্ট্রঙ্গি ‘দারুর আরাভ’ তথা ‘আরাভী 
যাষ্ট্র’ ভঙ্গন িঙ্গযন। 
তাাঁয এআ দুআ দাকফয িাযঙ্গি ঈভাঙ্গদঙ্গ (কফঙ্গলত ফাংরাঙ্গদঙ্গ যমখ্াঙ্গন রাভাঙ্গ যিযাভয 
কফার ং তাকি ঈভানী াঙ্গফ দা.ফা. এয ভঙ্গতা ফযকক্তঙ্গদয নুযি িঙ্গয থাঙ্গিন) িী 
কযভাি কফভ্রাকি যম ছড়াঙ্গে স্পষ্ট ন।  
অকন অজ রাভাঙ্গ যিযাঙ্গভয িাঙ্গছ এআ দুআ ভাঅরা অঙ্গরাচনা িযঙ্গত যগঙ্গর তাঙ্গদয 
ঙ্গনঙ্গি শুধু এ িথািাআ ফরঙ্গফন- তাকি ঈভানী াঙ্গফ দা.ফা. যতা এয কফযীত ফঙ্গরন! 
এভতাফস্থা তাকি ঈভানী াঙ্গফ দা.ফা. এয ঈক্ত দাকফিঙ্গয দরীরকবকিি মযাঙ্গরাচনা 
িঙ্গয তা িতিুিু মুকক্তমুক্ত তা কনধযাযি িযা ভঙ্গয দাকফ ঙ্গ দাাঁকড়ঙ্গঙ্গছ। এ িাযঙ্গিআ এ 
ফযাাঙ্গয িরভ ধযা। তাকি ঈভানী াঙ্গফ দা.ফা. এয ভঙ্গতা ফযজন শ্রঙ্গে ফযকক্তয 
ভাঙ্গরাচনা অভায ঈঙ্গেয ন। অকভ তায যমাগয নআ। অয এত যিান পাঙ্গদা যনআ। 
তঙ্গফ –  

 نبوة صارم ولكل كبوة، جواد لكل
[দ্রুতগাভী শ্ব িখ্ঙ্গনা ভুখ্ থুফঙ্গয ঙ্গড় এফং ধাযাঙ্গরা চাাকত িখ্ঙ্গনা  যবাাঁতা ঙ্গ মা।] 
তএফ, ফড়ঙ্গদয বুর ঙ্গ মাা স্বাবাকফি। অয বুরঙ্গি বুর কঙ্গঙ্গফ ধকযঙ্গ কদঙ্গ 
ঈম্যাঙ্গি তা যথঙ্গি যক্ষায থ ফাতঙ্গর যদাআ প্রিৃত খ্াঙ্গয খ্াী। কিংফা িত মকদ 
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অভায ফুঙ্গঝ না অঙ্গ তাঙ্গর এিজন তাকরঙ্গফ আরভ কঙ্গঙ্গফ দাকফয ঙ্গক্ষ দরীঙ্গরয 
অঙ্গফদন িযায কধিায কনশ্চআ অভায যঙ্গঙ্গছ।  
তঙ্গফ অকভ এ ুকিিাঙ্গত ািঙ্গগাষ্ঠীয ভুযতাদ ায কফলকি কনঙ্গ অঙ্গরাচনা িযঙ্গত 
চাকে না। তাকি ঈভানী াঙ্গফ দা.ফা. এফ যাষ্ট্রঙ্গি দারুর আরাভ দাকফ িযঙ্গত কগঙ্গ 
পুিাাঙ্গ যিযাঙ্গভয যমফ ফক্তফযঙ্গি দরীর দরীর কঙ্গঙ্গফ য িঙ্গযঙ্গছন যগুঙ্গরা 
মযাঙ্গরাচনা িযাআ এ ুকিিায ভূর ঈঙ্গেয। 
তাকি ঈভানী াঙ্গফ দা.ফা. তাাঁয ‚আরাভ অয কাী নজকযযাত‛  নাভি কিতাঙ্গফ 
এফ যাষ্ট্রঙ্গি দারুর আরাভ ফঙ্গর দাকফ িঙ্গযঙ্গছন। তায এ দাকফয ঙ্গক্ষ কতকন ানাপী 
ভামাঙ্গফয কফকষ্ট কতন জন আভাঙ্গভয কতনকি ঈেৃকত এঙ্গনঙ্গছন।  
১ভ জনঃ াভুর অআম্যা াযাখ্ী য. (ভৃতুযঃ ৪৯০ ক.)। কমকন ‘অর-ভাফূত’ এফং 
‘যহু কাযীর িাফীয’ এয প্রঙ্গিতা। 
২ জনঃ ‘জাকভঈয রুভুজ’ এয প্রঙ্গিতা অল্লাভা িূহুতানী য. (ভৃতুযঃ ৯৫০ ক.)।  
৩ জনঃ ‘পাতাা াভী’য প্রঙ্গিতা অল্লাভা আফঙ্গন অঙ্গফদীন াভী য. (ভৃতুযঃ ১২৫২ 
ক.)। 
কতকন এআ কতন আভাঙ্গভয ঈেৃকতত্র এঙ্গন  ফুঝাঙ্গত চাঙ্গেন- 
[ফতযভান ভুকরভ যাষ্ট্রগুঙ্গরা যমগুঙ্গরাঙ্গত অল্লা তাঅরায যীত িাঙ্গভ যনআ, ফযং 
যঙ্গফয ািযা অল্লা তাঅরায যীতঙ্গি প্রতযাখ্যান িঙ্গয কদঙ্গ ভানফ যকচত যীত 
কফঙ্গযাধী িুপযী অআন কদঙ্গ যাষ্ট্র কযচারনা িযঙ্গছ যগুঙ্গরা ফ ‘দারুর আরাভ’ তথা 
‘আরাভী যাষ্ট্র’। অআন কি চরঙ্গছ যিা যদখ্ায কফল ন। অআন আরাভী যাি িুপযী 
যাি ফযাফস্থাআ যগুঙ্গরা ‘দারুর আরাভ’ তথা আরাভী যাষ্ট্র।] 
এআ কতন আভাঙ্গভয ঈেৃকতত্র এঙ্গন কতকন এিথা ফুঝাঙ্গত চাঙ্গেন-  
[এফ যাষ্ট্রঙ্গি দারুর আরাভ তথা আরাভী যাষ্ট্র ফরা কনজস্ব ভনগড়া যিান িথা ন; ফযং 
ূফযূকয আভাভগঙ্গিয ভতানুাঙ্গযআ যগুঙ্গরা দারুর আরাভ। তাাঁঙ্গদয িাঙ্গযা ফক্তফয যথঙ্গি তা 
স্পষ্টবাঙ্গফ ফুঝা মা, অয িাঙ্গযা ফক্তফয যথঙ্গি তা ুস্পষ্টআ ফুঝা মা।]  
থযাৎ প্রথভ দুআজন আভাভ াভুর অআম্যা াযাখ্ী য. (ভৃতুযঃ ৪৯০) এফং অল্লাভা 
িূহুতানী য. (ভৃতুযঃ ৯৫০ ক.) এয ফক্তফয যথঙ্গি তা স্পষ্টবাঙ্গফ ফুঝা মা। অয 
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অল্লাভা আফঙ্গন অঙ্গফদীন াভী য. (ভৃতুযঃ ১২৫২ ক.) এয ফক্তফয যথঙ্গি তা ুস্পষ্ট ফুঝা 
মা।  
থচ ফািঙ্গফ এআ কতন আভাঙ্গভয িাঙ্গযা ফক্তফয যথঙ্গিআ এফ যাষ্ট দারুর আরাভ তথা 
আরাভী যাষ্ট্র া ফুঝা মা ফঙ্গর ভঙ্গন ঙ্গে না। আভাভগঙ্গিয ফক্তফযগুঙ্গরায মযাঙ্গরাচনা 
এফং যগুঙ্গরায কিি প্রঙ্গাগঙ্গক্ষত্র যদখ্ায য তাাঁঙ্গদয ফক্তফয নুাঙ্গয এফ যাষ্ট্রঙ্গি 
দারুর আরাভ ফরায যিান ুঙ্গমাগ অঙ্গছ ফঙ্গর ভঙ্গন  না। 
 
তাকি ঈভানী াঙ্গফ দা.ফা. এয ফক্তফয এফং তায মযাঙ্গরাচনা মাায ূঙ্গফয ফতযভান 
িুপযী ানফযফস্থায ংকক্ষপ্ত আকতা এফং িুপযী অআন কদঙ্গ যাষ্ট্র কযচারনািাযী 
ািযা ভুযতাদ ায ফযাাঙ্গয কনবযযঙ্গমাগয রাভাঙ্গদয িঙ্গিিা পঙ্গতাা ঈঙ্গল্লখ্ 
িযঙ্গফা। 

*** 
   
 িুপযী াঙ্গনয ংকক্ষপ্ত আকতাঃ 
অল্লা তাঅরায যীত প্রতযাখ্যান িঙ্গয িুপযী ান গ্রি িযায কপতনা এআ ঈম্যঙ্গতয 
ভাঙ্গঝ দুআফায যদখ্া যগঙ্গছ। 
প্রথভফাযঃ তাতাযীঙ্গদয মাভানা। 
কিতীফাযঃ প্রথভ কফশ্বমুঙ্গে ঈভানী যখ্রাঙ্গপঙ্গতয যাজঙ্গয য। 
 তাতাযীঙ্গদয মাভানাঃ 
তাতাযীযা তুকিয জাকত। তুকিযিান ংরগ্ন চীঙ্গন কছর তাঙ্গদয ফফা । দদকি  াভকযি 
কদি যথঙ্গি তাযা কছর তযি কক্তারী । ংখ্যা কছর গকিত। তাঙ্গদয ুরুল ভকরা 
িঙ্গরআ মুঙ্গে াযদযী। প্রথঙ্গভ তাযা িাঙ্গপয কছর। 
৬১৬ কজযীয কদঙ্গি তাযা ভুকরভ কফঙ্গশ্ব অক্রভি চারা। প্রথঙ্গভ খ্াাকযজভ  তায 
অাঙ্গয এরািাগুঙ্গরাঙ্গত াভরা চারা। এঙ্গি এঙ্গি ফুখ্াযা, ভযিন্দ  ভা যাঈন 
নয  যখ্াযাাঙ্গনয যদগুঙ্গরা দখ্র িঙ্গয যন। 
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৬৫৬ কজকযঙ্গত তৎিারীন অব্বাী যখ্রাপঙ্গতয যাজধানী ফাগদাঙ্গদ প্রঙ্গফ িঙ্গয। খ্রীপায 
ীা ঈকজয আফঙ্গন অরক্বাভীয প্রঙ্গযাচনা তাযা খ্রীপাঙ্গি তযা িঙ্গয। এযয ফাগদাঙ্গদ 
প্রঙ্গফ িঙ্গয নকজয কফীন তযামজ্ঞ চারা। 
তৎিারীন াঙ্গভয ঙ্গনিাং তাযা দখ্র িঙ্গয যন। এবাঙ্গফ ক্রঙ্গভ ক্রঙ্গভ আরাভী 
যখ্রাপঙ্গতয কফার ং তাযা দখ্র িঙ্গয যন। 
তঙ্গফ আরাভী ানঙ্গি তাযা ফরুপ্ত িঙ্গযকন। ভুরভানঙ্গদযঙ্গি তাযা যীত নুমাী 
ান িযায ুঙ্গমাগ যদ। 
তঙ্গফ তাযা কনঙ্গজযা তাঙ্গদয যনতা যচকে খ্াঙ্গনয যকচত ‘আাকি’ নাভি ংকফধান নুমাী 
চরত। যচকে খ্ান তা কফকবন্ন ধঙ্গভযয কনভ নীকত এফং তায কনজস্ব কচিা ধাযায ভন্বঙ্গ 
যচনা িঙ্গযকছর। তাঙ্গদয াযস্পকযি কফচায িাময এআ ‘আাকি’ কদঙ্গআ চরত।  
 
৬৮০কজকযঙ্গত তাতাযীযা ভুরভান ঙ্গ মা। কিন্তু ভুকরভ কফঙ্গশ্বয কফঙ্গযাঙ্গে মুি ফযাত 
যাঙ্গখ্। 
ভুরভান ায য তাযা তাঙ্গদয ূঙ্গফযয ংকফধান ‘আাকি’ নুমাীআ চরঙ্গত থাঙ্গি। 
যাষ্ট্রী ংকফধান অঙ্গগয ভঙ্গতা ‘আাকি’আ যঙ্গ মা। 
∙ অল্লা তাঅরায যীত ফাদ কদঙ্গ িুপযী ংকফধান কদঙ্গ যাষ্ট্র কযচারনা িযায 
িাযঙ্গি তৎিারীন রাভাঙ্গ যিযাভ তাঙ্গদযঙ্গি িাঙ্গপয পঙ্গতাা যদন। 
∙  মাযা আরাভী অদারঙ্গত কফচাঙ্গযয জনয না কগঙ্গ তাতাযীঙ্গদয অদারঙ্গত কফচাঙ্গযয জনয 
মাঙ্গফ রাভাঙ্গ যিযাভ তাঙ্গদযঙ্গি িাঙ্গপয ঙ্গ মাঙ্গফ ফঙ্গর পঙ্গতাা যদন। 
∙  মাযা তাতাযীঙ্গদয ক্ষ ঙ্গ মুে িযঙ্গফ তাযা িাঙ্গপয ঙ্গ যগঙ্গছ ফঙ্গর পঙ্গতাা যদন। 
এঙ্গদয ভঙ্গধয প্রখ্যাত ভুপাকয, তাপীঙ্গয আফঙ্গন িাীঙ্গযয প্রঙ্গিতা াঙ্গপম আফঙ্গন িাীয 
য. (ভৃতুয-৭৭৪ক.) এয পঙ্গতাা এফং আফঙ্গন িাীয য. এয ঈিাদ াআখু্র আরাভ 
আফঙ্গন তাআকভা য. (ভৃতুয-৭২৮ক.) এয পঙ্গতাা ফযজন প্রকে। 
 
 াঙ্গপম আফঙ্গন িাীয য. (ভৃতুয-৭৭৪ক.) এয পঙ্গতাাঃ 
াঙ্গপম আফঙ্গন িাীয য. এয এ ফযাাঙ্গয দু’কি পঙ্গতাা যঙ্গঙ্গছ। 
এিকি- তাপীঙ্গয আফঙ্গন িাীঙ্গয ূযা ভাঙ্গদায ৫০ নং অাত- 

 أفحكم الجاهلٌة ٌبغون ومن أحسن من هللا حكما لقوم ٌوقنون
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‚তাযা কি জাককরযাঙ্গতয ান ফযফস্থা িাভনা িঙ্গয! কফশ্বাী ম্প্রদাঙ্গয জঙ্গনয ান 
কযচারনায যক্ষঙ্গত্র অল্লায যচঙ্গ যশ্রষ্ঠ অয যি অঙ্গছ?‛ এয ফযাখ্যা। 
 
যকি - তাাঁয কফখ্যাত আকতা গ্রন্থ ‘অর-কফদাা ান কনাা’ যত ৬২৪ কজযীয 
আকতা করখ্ঙ্গত কগঙ্গ যমখ্াঙ্গন যচকে খ্াঙ্গনয অঙ্গরাচনা এঙ্গঙ্গছ যখ্াঙ্গন। 
 
যচকে খ্ান ৬২৪ কজকযঙ্গত ভাযা মা। এজনয ‘অর-কফদাা ান কনাা’ যত তায প্রে  
৬২৪ কজকযয অঙ্গরাচনা এঙ্গঙ্গছ। 
 প্রথভ পঙ্গতাাঃ 

 أفحكم الجاهلٌة ٌبغون ومن أحسن من هللا حكما لقوم ٌوقنون 

‚তাযা কি জাককরযাঙ্গতয ান ফযফস্থা িাভনা িঙ্গয! কফশ্বাী ম্প্রদাঙ্গয জঙ্গনয ান 
কযচারনায যক্ষঙ্গত্র অল্লায যচঙ্গ যশ্রষ্ঠ অয যি অঙ্গছ?‛ [ূযা ভাঙ্গদা :৫০] 
এ অাঙ্গতয ফযাখ্যা আফঙ্গন িাীয (যঃ) ফঙ্গরন: 
ٌنكر تعالى على من خرج عن حكم هللا المحكم المشتمل على كل خٌر الناهً عن كل شر وعدل إلى 
ما سواه من اآلراء واالهواء واالصطالحات التً وضعها الرجال بال مستند من شرٌعة هللا كما كان 

آرائهم وأهوائهم وكما ٌحكم به أهل الجاهلٌة ٌحكمون به من الضالالت والجهاالت مما ٌضعونها ب
التتار من السٌاسات الملكٌة المؤخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم الٌاسق وهو عبارة عن 
كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من الٌهودٌة والنصرانٌة والملة االسالمٌة 

صارت فً بنٌه شرعا متبعا وغٌرها. وفٌها كثٌر من االحكام أخذها من مجرد نظره وهواه ف
فمن فعل ذلك فهو كافر  -صلى هللا علٌه وسلم  -ٌقدمونها على الحكم بكتاب هللا وسنة رسول هللا 

م سواه فً قلٌل وال كثٌر  ٌجب قتاله حتى ٌرجع إلى حكم هللا ورسوله فال ٌحكِّ
‚অল্লা তাারা এভন ফযকক্তয কনন্দা িযঙ্গছন যম অল্লায দৃঢ় কফধানঙ্গি যছঙ্গড় যদ। থচ 
তা ির িরযািঙ্গি ভকন্বত িঙ্গয, ির ক্ষকতিাযি ফস্তুঙ্গি কনকলে িঙ্গয। অল্লায কফধান 
যছঙ্গড় কদঙ্গ য কপঙ্গয মা এভন কিছু ভতাভত, যীকতনীকত  প্রথায কদঙ্গি, মা প্রিন  
িঙ্গযঙ্গছ ভানুঙ্গলযাআ। অল্লায যীাঙ্গতয াঙ্গথ মায যনআ যিান ম্পিয। 
যমভনিা িযঙ্গতা জাকরী মুঙ্গগয ভানুঙ্গলযা। তাযা তাঙ্গদয কচিা প্রূত ভতাভত যথঙ্গি প্রিীত 
জাকরী ভ্রাি কফধান িাযা পারা প্রদান িযঙ্গতা। এফং যমভন তাতাযযা তাঙ্গদয ঐফ 
যাষ্ট্রী অআন িানুন কদঙ্গ কফচায পারা িযঙ্গছ, মা তাযা গ্রি িঙ্গযঙ্গছ তাঙ্গদয ফাদা 
যচকে খ্ান যথঙ্গি। যম যচকে খ্ান তাঙ্গদয জনয ‚আাকি‛ নাভি ংকফধান প্রিন 
িঙ্গযঙ্গছ। 
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আাকি ঙ্গরা আরাভী, নাযাকন, আহুদী কফকবন্ন যীঙ্গতয ভন্বঙ্গ গকিত এিকি 
ংকফধান। তাঙ্গত এভন ঙ্গনি কফধান অঙ্গছ, মা য শুধুভাত্র কনঙ্গজয দৃকষ্টবকে  কচিা 
যথঙ্গিআ গ্রি িঙ্গযঙ্গছ। ত:য তা তায নুাকযঙ্গদয কনিি কযিত ঙ্গঙ্গছ নুযিী 
এিকি ংকফধানরূঙ্গ। এঙ্গি তাযা অল্লায কিতাফ  যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক া 
াল্লাভ এয ুন্না নুমাী পাারা িযায ঈয গ্রাকদিায যদ। 
যম ফযকক্ত এভন িাজ িযঙ্গফ য িাঙ্গপয । তায কফরুঙ্গে কিতার িযা াকজফ, মতক্ষি না 
য অল্লা  তাাঁয যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক া াল্লাভ এয কফধাঙ্গনয কদঙ্গি কপঙ্গয অঙ্গ, 
এফং িভ যাি যফক যাি যিান কিছুয যক্ষঙ্গত্রআ অল্লায কফধান ছাড়া নয কিছুঙ্গি 
কফচাযিরূঙ্গ গ্রি না িঙ্গয।‛ 
[তাপীয আফঙ্গন িাীয, খ্ন্ড:৩, ৃ: ১৩১] 
 এিকি রক্ষযনী কফলঃ অআন প্রঙ্গিতা এফং তায ফািফানিাযী ঈবআ িাঙ্গপযঃ 
আফঙ্গন িাীয য. যমফ তাতাযীঙ্গি িাঙ্গপয পঙ্গতাা কদঙ্গকছঙ্গরন তাযা তাঙ্গদয িুপযী 
ংকফধান আাকঙ্গিয যচকতা কছর না। আাকি যচনা িঙ্গয কছর তাতাযীঙ্গদয যনতা যচকে 
খ্ান, যম ৬২৪ কজকযঙ্গত ভাযা মা। অয আফঙ্গন িাীয য. আঙ্গিিার িঙ্গযন ৭৭৪ 
কজকযঙ্গত। তাাঁয ভাঙ্গঝ এফং যচকে খ্াঙ্গনয ভাঙ্গঝ যদড়ঙ্গা ফছঙ্গযয ফযফধান। 
আফঙ্গন িাীয য. এয মাভানায তাতাযীযা িুপযী ংকফধান প্রিন িঙ্গযকন । ূঙ্গফযয 
ংকফধান নুযি িঙ্গয চঙ্গরঙ্গছ ভাত্র। 
এ যথঙ্গি স্পষ্ট , িুপযী ংকফধাঙ্গনয প্রঙ্গিতাযা যমভন িাঙ্গপয, এয িাযা যাষ্ট্র 
কযচারনািাযীযা যতভকন িাঙ্গপয। 
তএফ, অভাঙ্গদয ভাঙ্গজয ফতযভান  ািঙ্গগাষ্ঠী মকদ কনঙ্গজযা যীত কফঙ্গযাধী যিান 
অআন প্রিন না িঙ্গয তফু ূঙ্গফযয িুপযী ংকফধান নুযঙ্গিয িাযঙ্গি তাযা ভুযতাদ। 
 
যমভন, িুপয মাযা অকফষ্কায িঙ্গয অয মাযা তাঙ্গত করপ্ত  ঈবআ িাঙ্গপয। 
কফদঅত মাযা অকফষ্কায িঙ্গয অয মাযা তায ুনুযি িঙ্গয ঈবআ কফদঅতী। এখ্াঙ্গন 
ািঙ্গদয যক্ষঙ্গত্র তাআ। 
 কিতী পঙ্গতাাঃ 
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‘অর-কফদাা ান-কনাা’ যত যচকে খ্াঙ্গনয জীফনী অঙ্গরাচনা নভুনা স্বরু আাকঙ্গিয 
িতগুঙ্গরা যীত কফঙ্গযাধী অআন ঈঙ্গল্লখ্ িযায য ফঙ্গরন- 
وفً كله مخالفة لشرائع هللا المنزلة على عباده األنبٌاء علٌهم الصالة والسالم، فمن ترك الشرع 

الشرائع المنسوخة المحكم المنزل على محمد بن عبد هللا خاتم األنبٌاء وتحاكم إلى غٌره من 
 كفر، فكٌف بمن تحاكم إلى الٌاسا وقدمها علٌه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمٌن

‚এআ ফগুঙ্গরায ভঙ্গধযআ যঙ্গঙ্গছ অল্লা তাঅরায ফান্দা নফীগি - অরাআকভু ারাতু 
া ারাভ - এয ঈয অল্লা তাারায ফতীিয যীঙ্গতয কফঙ্গযাকধতা। যম ফযকক্ত 
ফযঙ্গল নফী ভুাম্যাদ াল্লাল্লাহু অরাআক া াল্লাভ এয ঈয ফতীিয ুদৃঢ় যীাতঙ্গি 
যছঙ্গড় কদঙ্গ নয যিান যকত যীত নুমাী কফচাঙ্গযয জনয মাঙ্গফ য িাঙ্গপয ঙ্গ মাঙ্গফ। 
তাঙ্গর ঐ ফযকক্তয কফধান িী ঙ্গত াঙ্গয যম আাকি নুমাী কফচায প্রাথযনা িঙ্গয এফং 
তাঙ্গি যীঙ্গতয ঈয গ্রাকধিায যদ? যম ফযকক্ত এভনকি িযঙ্গফ য ভুরভানঙ্গদয 
আজভা-ঐিভঙ্গত িাঙ্গপয ঙ্গ মাঙ্গফ।‛ 
[অর-কফদাা ান-কনাা, খ্ন্ড:১৩, ৃষ্ঠা:১৩৯] 
 কনঙ্গদযনাঃ ফতযভান ংকফধান আাকঙ্গিয যচঙ্গ কনিৃষ্টঃ  
আকতা ঘািঙ্গর যদখ্া মা, তাতাযঙ্গদয আাকি নাভি ংকফধাঙ্গনয যচঙ্গ ফতযভান 
ংকফধানগুঙ্গরা অঙ্গযা কনিৃষ্ট  জঘনয। যিননা আাকঙ্গিয ভাঙ্গঝ যতা যাধগুঙ্গরাঙ্গি 
যাধ ফঙ্গর স্বীিায িযা ঙ্গঙ্গছ এফং তায াকি কফধান িযা ঙ্গঙ্গছ, মকদ তা কছর 
িুযঅন ুন্নায কফযীত। কিন্তু অভাঙ্গদয ফতযভান ংকফধানগুঙ্গরা যতা যাধগুঙ্গরাঙ্গি 
যাধ ফঙ্গরআ অখ্যাকত িঙ্গয না ফযং ঙ্গনি যাধঙ্গি বার িাজ কঙ্গঙ্গফ াফযি 
িঙ্গয। আাকঙ্গিয নুাযীঙ্গদয কফধানআ মকদ এআ  তাঙ্গর তায যচঙ্গ কনিৃষ্ট ংকফধাঙ্গনয 
নুাযীঙ্গদয কফধান িী ঙ্গফ ? 
 
 াআখু্র আরাভ আফঙ্গন তাআকভা য. (ভৃতুয-৭২৮ক.) এয পঙ্গতাাঃ 
যম ভি ফযকক্ত ভুরভান  তাতাযঙ্গদয ভাঙ্গঝ ংঘকিত মুঙ্গে তাতাযঙ্গদয ক্ষ গ্রি 
িঙ্গযকছর, তাঙ্গদযঙ্গি াাময িঙ্গযকছর - তাঙ্গদয ভুযতাদ ায ফযাাঙ্গয আফঙ্গন তাআকভা 
(যঃ) কনঙ্গনাক্ত পঙ্গতাা প্রদান িঙ্গযন: 
وكل من قفز إلٌهم من أمراء العسكر وغٌر االمراء فحكمه حكمهم، وفٌهم من الردة عن شرائع 
اإلسالم بقدر ما ارتد عنه من شرائع اإلسالم ، وإذ كان السلف قد سموا مانعً الزكاة مرتدٌن مع 

مون وٌصلون ولم ٌكونوا ٌقاتلون جماعة المسلمٌن، فكٌف بمن صار مع أعداء هللا كونهم ٌصو
 )الفتاوى الكبرى( ؟؟ورسوله قاتالً للمسلمٌن
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‚যনাফাকনীয ীলযস্থানী ফযকক্তঙ্গদয ভধয যথঙ্গি থফা নযঙ্গদয ভধয যথঙ্গি যম যিঈ 
তাতাযঙ্গদয ক্ষ কনঙ্গফ, তাতাযঙ্গদয কফধান  তায কফধান এিআ ফঙ্গর গিয ঙ্গফ। যচকে খ্ান 
আরাভী যীাত যথঙ্গি যম কযভাি দূঙ্গয ঙ্গয যগঙ্গছ তাঙ্গদয ভাঙ্গঝ ঐ এিআ কযভাি 
আযকতদাদ কফদযভান। যমখ্াঙ্গন ারাপগি মািাত প্রদাঙ্গন স্বীিাযিাকযঙ্গদযঙ্গি নাভাজ, যযাজা 
অদা িযা এফং ভুরভানঙ্গদয াঙ্গথ মুে না িযা ঙ্গে ভুযতাদ ফঙ্গর অখ্যাকত 
িঙ্গযঙ্গছন, তাঙ্গর ঐ ফযকক্তয কফধান িী ঙ্গত াঙ্গয যম অল্লা  তাাঁয যাূঙ্গরয ত্রুঙ্গদয 
ক্ষ কনঙ্গ ভুরভানঙ্গদযঙ্গি তযা িঙ্গয?‛ 
[অর-পাতাার িুফযা, খ্ন্ড:৪, ৃষ্ঠা:৩৩২] 

*** 
 
 ঈভানী যখ্রাঙ্গপঙ্গতয যাজঙ্গয য িুপযী ানঃ 
কিতী ফায ভুকরভ কফঙ্গশ্ব িুপযী াঙ্গনয কপতনা যদখ্া যদ ১ভ কফশ্ব মুঙ্গে ঈভানী 
যখ্রাপঙ্গতয যাজঙ্গয য। যখ্রাপঙ্গতয যাজঙ্গয য িাঙ্গপযযা কফার যখ্রাপতঙ্গি 
যবঙ্গে িুিযা িুিযা িঙ্গয এঙ্গিি ংঙ্গ ভুকরভ নাভধাযী এঙ্গিি ভুযতাদঙ্গি ক্ষভতা 
ফা। তাযা অল্লা তাঅরায যীত প্রতযাখ্যান িঙ্গয ভানফ যকচত িুপযী অআন কদঙ্গ 
যাষ্ট্র কযচারনা িযঙ্গত থাঙ্গি। তখ্ন কফজ্ঞ রাভাঙ্গ যিযাভ ািঙ্গদয এ িাজঙ্গি 
আযকতদাদ এফং তাঙ্গদযঙ্গি ভুযতাদ ফঙ্গর পঙ্গতাা যদন। 
 
এখ্াঙ্গন অকভ তাাঁঙ্গদয িঙ্গি জঙ্গনয পঙ্গতাা ঈঙ্গল্লখ্ িযঙ্গফা। 
১. াআখু্র আরাভ যভািপা ফাযী (যঃ) এয পঙ্গতাাঃ 
১ভ কফশ্ব মুঙ্গে ঈভানী যখ্রাপঙ্গতয যাজঙ্গয য ভুযতাদ িাভার অতাতুিয মখ্ন ১৯২৪ 
াঙ্গর ঈভানী যখ্রাপঙ্গতয যাজধানী তুযস্ক যথঙ্গি আরাভী ান দূয িঙ্গয ভানফ যকচত 
ংকফধান িাযা যাষ্ট্র কযচারনা শুরু িঙ্গয, তখ্ন ঈভানী যখ্রাপঙ্গতয ফযঙ্গল াআখু্র 
আরাভ যভািপা ফাযী (যঃ) ঈক্ত িাজঙ্গি িুপয  কযো ফঙ্গর পঙ্গতাা প্রদান িঙ্গযন 
এফং যখ্ান যথঙ্গি কজযত িঙ্গয কভঙ্গয চঙ্গর অঙ্গন। 
কতকন এয কফরুঙ্গে িরভ ধঙ্গয িুপয  আযকতদাঙ্গদয নতুন এ রূঙ্গি যী দকরর  
মুকক্তয ভাধযঙ্গভ কফঙ্গশ্বয ভুরভানঙ্গদয াভঙ্গন স্পষ্ট িঙ্গয তুঙ্গরন। 
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অকভ এখ্াঙ্গন তাাঁয যরখ্া যথঙ্গি কনফযাকচত দু’কি ং তুঙ্গর ধযকছ- 
এি) 
কতকন একিঙ্গি ইভাঙ্গনয াঙ্গথ ংঘাকলযি াফযি িঙ্গযন:- 

روٌج من رجال الحكومة اوالكتاب والحق أن تروٌج فصل الدٌن عن الدولة سواء كان هذا الت
والمفكرٌن فً مصلحة الدولة واألمة ال ٌتفق مع اإلٌمان بؤن الدٌن منزل من عند هللا ؛ وأن أحكامه 
المذكورة فً الكتاب والسنة أحكام هللا المبلغة بواسطة رسوله ؛ وكل من أشار بمبدأ الفصل إلً 
هل بمعنً فصل الدٌن عن الدولة ومغزاهمستطبن لإللحاد ؛ او بلٌد جا :المجتمع ؛ فهو إما - 
 

‚তয িথা ঙ্গে, (িীন অল্লা তাারায ক্ষ যথঙ্গি ফতীিয, কিতাফুল্লা  ুন্নাঙ্গত 
কফদযভান িীঙ্গনয কফধানগুঙ্গরা যাূঙ্গরয ভাধযঙ্গভ ফতীিয অল্লাযআ কফধান) এআ কফশ্বাঙ্গয 
াঙ্গথ ‚যাষ্ট্র যথঙ্গি ধভয ৃথিীিযি‛ এিত্র ঙ্গত াঙ্গয না। চাআ তা প্রাঙ্গনয ফযকক্তফঙ্গগযয 
ক্ষ যথঙ্গি িযা যাি, থফা যদ  জাকতয িরযাি কফলঙ্গয যরখ্ি  ফুকেজীকফঙ্গদয 
ক্ষ যথঙ্গি যাি। 
যম ফযকক্তআ ভাজঙ্গি যাষ্ট্র যথঙ্গি ধভয ৃথযি িযায যাভয যদঙ্গফ ঙ্গতা য যগাঙ্গন 
যগাঙ্গন নাকিিতা যালিিাযী থফা কনঙ্গফযাধ এফং ধভযঙ্গি যাষ্ট্র যথঙ্গি ৃথিীিযঙ্গিয থয   
ঈঙ্গেয ম্পঙ্গিয জ্ঞ। ‛ 
[ভাকিপুর অির, খ্ন্ড:৪, ৃষ্ঠা: ২৮০] 
দুআ) 
যাষ্ট্রী ংকফধান যথঙ্গি য’ী কফধান ৃথিিাযীঙ্গি কতকন আরাভ যথঙ্গি ফকষৃ্কত ফঙ্গর 
পঙ্গতাা যদন: 
 دافإذا خرج عن اإلسالم من ال ٌقبل سلطة الدٌن علٌه باألمر والنهً وتدخله فً أعماله حال كونه فر

من أفراد المسلمٌن ؛ فكٌف ال ٌخرج من ال ٌقبل هذه السلطة وهذا التدخل ؛ بصفة أنه داخل فً هٌئة 
 الحكومة؟
‚যমখ্াঙ্গন যিান ভুরভান তায াধাযি াভাকজি জীফঙ্গন মকদ তায ঈয িীঙ্গনয এআ 
িতৃত্বঙ্গি যভঙ্গন না যন যম, িীন তাঙ্গি অঙ্গদ  কনঙ্গলধ প্রদান িযঙ্গফ এফং তায 
িামযাফরীয ভঙ্গধয দখ্র যনঙ্গফ , তাঙ্গর য আরাভ যথঙ্গি খ্াকযজ ঙ্গ মা; তাঙ্গর ঐ ফযকক্ত 
কিবাঙ্গফ খ্াকযজ না ঙ্গফ, যম যাষ্ট্রী জীফঙ্গন এআ িতৃত্ব এফং এআ দখ্রদাকযত্বঙ্গি যভঙ্গন না 
যনঙ্গফ ?!‛ 
[ভাকিপুর অির খ্ন্ড:৪, ৃষ্ঠা: ২৯৪] 
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২-৩. অভদ াঙ্গিয য.  তাাঁয বাআ ভাভূদ াঙ্গিয য. এয পঙ্গতাাঃ 
ঈভানী যখ্রাপঙ্গতয তঙ্গনয য ভানফ যকচত ংকফধান মখ্ন কভঙ্গযয যাষ্ট্রী ংকফধাঙ্গন 
কযিত  তখ্ন কভঙ্গযয ফঙ্গচঙ্গ ফড় অঙ্গরভ, ভুাকে  পক্বী অল্লাভা অভাদ 
াঙ্গিয (যঃ)  তায বাআ ভাভূদ াঙ্গিয (যঃ) এআ কফধান যচনািাযীঙ্গদযঙ্গি িাঙ্গপয  
ভুযতাদ পঙ্গতাা প্রদান িঙ্গযন। 
 
অভদ াঙ্গিয য. এয পঙ্গতাাঃ 
অভদ াঙ্গিয (যঃ) গত তাব্দীয এিজন নযতভ যশ্রষ্ঠ অঙ্গরভ  প্রখ্যাত ভুাকে। 
াদী াঙ্গে মায কখ্দভাত  ফদান বুরফায ন। কপক্বঙ্গ ানাপীঙ্গত তাাঁয কছর গাধ 
াকন্ডতয। কতকন জাঙ্গভা অমায যথঙ্গি কপক্বঙ্গ ানাপীয ঈয অিজযাকতি স্বীিৃকত নদ 
রাব িঙ্গযন। কপক্বঙ্গ ানাপী নুমাী কভঙ্গয প্রা ২০ ফছয ক্বাজী কঙ্গঙ্গফ কফচায পারা 
িঙ্গযন। 
কতকন তাাঁয কফকবন্ন যরখ্নীঙ্গত এ ভি ািঙ্গদয িুপকযয কফলকি স্পষ্টবাঙ্গফ তুঙ্গর 
ধঙ্গযঙ্গছন। 
 
যমভন কতকন ফঙ্গরন: 
إن األمر فً هذه القوانٌن الوضعٌة واضح وضوح الشمس، هً كفر بواح، ال خفاء فٌه وال مداورة. 

فً العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. اهـ -كائناً من كان  -ن ٌنتسب لإلسالم وال عذر ألحد مم . 

‚এ ভি ভানফ যকচত অআন যম بواح كفر  তথা ুস্পষ্ট িুপয তা ূঙ্গমযয ভঙ্গতা স্পষ্ট। 
এঙ্গত যিান ধযঙ্গনয স্পষ্টতা ফা যাাঁচ যনআ। ভুরভান দাফীদায যিান ফযকক্তয জনয এ ফ 
কফধান নুমাী অভর িযা, যগুঙ্গরায অনুগতয িযা ফা এগুঙ্গরাঙ্গি স্বীিৃকত যদায 
যিানআ ুঙ্গমাগ যনআ, য যমআ যাি না যিন। এ যক্ষঙ্গত্র তায যিান জুাতআ গ্রিঙ্গমাগয 
ঙ্গফ না।‛ 
[ঈভদাতুত তাপীয, খ্ন্ড:৪, ৃষ্ঠা:১৭৩-১৭৪] 
কতকন অঙ্গযা ফঙ্গরন: 

لحدة، وهً قوانٌن نري فً بعض بالد المسلمٌن قوانٌن ضربت علٌها، نقلت عن أوربة الوثنٌة الم
تخالف اإلسالم مخالفة جوهرٌة فً كثٌر من أصولها وفروعها، بل إن فً بعضها ما ٌنقض اإلسالم 
وٌهدمه، وذلك أمر واضح بدٌهً، الٌخالف فٌه إال من ٌغالط نفسه، وٌجهل دٌنه أوٌعادٌه من حٌث 

نافٌه علً األقل وإن الٌشعر، وهً فً كثٌر من أحكامه أٌضا توافق التشرٌع اإلسالمً، أو ال ت
العمل بها فً بالدالمسلمٌن غٌر جائز، حتً فً ما وافق التشرٌع اإلسالمً، ألن من وضعها حٌن 
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وضعها لم ٌنظر إلً موافقته لإلسالم أو مخالفتها، إنما نظر إلً موافقته القوانٌن أوربة أو لمبادئها 
بهذا، سواء أ وضع حكما موافقا وقواعدها، وجعلها هً األصل الذي ٌرجع إلٌه، فهو آثم مرتد 

 لإلسالم أومخالفا 
( 59-59كلمة الحق  ) 

‚কিছু কিছু ভুকরভ যদঙ্গ যদখ্ঙ্গত াকে যৌিকরি  নাকিিযফাদী আঈঙ্গযা যথঙ্গি 
অভদানীিৃত অআন চাকঙ্গ যদা ঙ্গঙ্গছ। যগুঙ্গরা এভন অআন মা আরাঙ্গভয াখ্াগত  
যভৌকরি ঙ্গনি কফধাঙ্গনয যগাড়ায াঙ্গথআ াংঘকলযি। তাঙ্গত যতা এভন কিছু কফধান যঙ্গঙ্গছ 
মা আরাভঙ্গি নযাৎ  ধ্বং িঙ্গয যপঙ্গর। এ কফলকি িযথযীনবাঙ্গফ স্পষ্ট। এ ফযাাঙ্গয শুধু 
ঐ ফযকক্তআ কিভত যালি িযঙ্গত াঙ্গয যম কনঙ্গজয াঙ্গথ প্রতাযিা িযঙ্গছ এফং য িীন 
ম্পঙ্গিয জ্ঞ। থফা য িীঙ্গনয কফঙ্গযাকধতা িযঙ্গছ থচ তা নুবফ িযঙ্গত ক্ষভ ঙ্গে 
না। 
যাাঁ, তায ঙ্গনি কফধান আরাকভ যীঙ্গতয াঙ্গথ াভঞ্জয যাঙ্গখ্। থফা িত াংঘকলযি 
ন। 
ভুকরভ যদগুঙ্গরাঙ্গত এআ ংকফধান িামযিয িযা যিানবাঙ্গফআ দফধ ন। এভনকি য 
কফধানগুঙ্গরা ন, যমগুঙ্গরা আরাঙ্গভয াঙ্গথ াংঘকলযি ন। যিননা যম ফা মাযা এআ 
ংকফধান যচনা িঙ্গযঙ্গছ তাযা রক্ষয িঙ্গযকন যম, এিা আরাঙ্গভয াঙ্গথ াভঞ্জযতা যাখ্ঙ্গছ 
না’কি াংঘকলযি ঙ্গে। ফযং তাযা রক্ষয িঙ্গযঙ্গছ, তা কশ্চভাঙ্গদয ংকফধাঙ্গনয াঙ্গথ থফা 
তায যভৌকরি কদিগুঙ্গরায াঙ্গথ াভঞ্জযূিয ঙ্গে কি ঙ্গে না? এফং িাঙ্গিআ ভূর কবকি 
রূঙ্গ গ্রি িযঙ্গছ। 
তএফ য এ িাঙ্গজয িাযা াকষ্ঠ ভুযতাঙ্গদ কযিত ঙ্গফ। চাআ য আরাঙ্গভয াঙ্গথ 
াভঞ্জযূিয কফধান যচনা িরুি ফা াংঘকলযি কফধান যচনা িরুি ।‛ 
[িাকরভাতুর ক্ব : ৯৫-৯৬] 
কতকন অঙ্গযা ফঙ্গরন: 
ومن حكم بغٌرما أنزل هللا عامدا عارفا فهو كافر. ومن رضً عن ذلك وأقره فهو كافر, سواء أ 

فكله كفر و خروج من الملة, أعاذنا  .بما ٌسمٌه تشرٌعا وضعٌا حكم بما ٌسمٌه شرٌعة أهل الكتاب أم
 اهللا من ذلك

‚যম ফযকক্ত যস্বো যজঙ্গন শুঙ্গন অল্লায কফধান ফযকতঙ্গযঙ্গি কবন্ন কফধাঙ্গন কফচায পারা 
িঙ্গয য িাঙ্গপয। যম এ ফযাাঙ্গয ন্তুকষ্ট প্রিা িঙ্গয ফা স্বীিৃকত প্রদান িঙ্গয য 
িাঙ্গপয। চাআ য এভন কফধান িাযা পাারা িরুি মাঙ্গি য অঙ্গর কিতাঙ্গফয যীাত 
ফঙ্গর থাঙ্গি, কিংফ এভন কফধান িাযা পাারা িরুি মাঙ্গি য ভানফ যকচত কফধান ফঙ্গর 
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থাঙ্গি। এয প্রকতকিআ িুপকয মা আরাভ যথঙ্গি যফয িঙ্গয যদ। অল্লা তাারা 
অভাঙ্গদযঙ্গি এ যথঙ্গি যক্ষা িরুন।‛ 
[যদখু্ন: াঙ্গখ্য তািীিিৃত ভুনাঙ্গদ অাভাদ, ৭৭৪৭ নং াদীঙ্গয প্রাকেি 
অঙ্গরাচনা] 
 
অল্লাভা ভাভূদ াঙ্গিয (যঃ) এয পঙ্গতাাঃ 
অল্লাভা অভদ াঙ্গিয (যঃ) এয বাআ অল্লাভা ভাভূদ াঙ্গিয (যঃ) ফঙ্গরন: 
فهذا الفعل إعراض عن حكم هللا، ورغبة عن دٌنه وإٌثار ألحكام أهل الكفرعلى حكم هللا سبحانه 

القبلة على اختالفه فً تكفٌرالقائل به والداعً إلٌه.(اهـوتعالى، وهذا كفر الٌشك أحد من أهل   

‚এ ধযঙ্গনয িাজ ( থযাৎ নতুনবাঙ্গফ ংকফধান যচনা) অল্লায কফধানঙ্গি ঈঙ্গক্ষা, তাাঁয 
িীঙ্গনয ফযাাঙ্গয গ্রাযতা প্রিা এফং ভান অল্লা তাারায কফধাঙ্গনয ঈয িাঙ্গপযঙ্গদয 
কফধানঙ্গি প্রাধানয প্রদান। এ ির িাজ িুপয। যিাঙ্গনা ভুরভান, চাআ য যম ভঙ্গতআ 
কফশ্বাী যাি, এয প্রফক্তা এফং এয কদঙ্গি অহ্বানিাযীয িাঙ্গপয ায ফযাাঙ্গয ঙ্গন্দ 
যালি িযঙ্গত াঙ্গয না।‛ 
[ঈভদাতুত তাপীয, খ্ন্ড:৪, ৃষ্ঠা:১৫৭] 
 
৪. াআখু্র আরাভ মাঙ্গদ িাঈাযী (যঃ) এয পঙ্গতাাঃ 
১৯৫০ কিষ্টাঙ্গব্দয কদঙ্গি ককযা মখ্ন কিছু ফযকক্ত ফযপ্রথভ যাষ্ট্রী ংকফধান যথঙ্গি ধভযী 
কফধানঙ্গি ৃথি িযায প্রঙ্গচষ্টা চারাঙ্গত থাঙ্গি তখ্ন ককয কিছু অঙ্গরভ াআখু্র আরাভ 
মাঙ্গদ িাঈাযী (যঃ) যি তাঙ্গদয ফযাাঙ্গয পঙ্গতাা কজজ্ঞাা িঙ্গযন। কতকন তাঙ্গদযঙ্গি 
ভুযতাদ পঙ্গতাা যদন। 
এআ িকিন কযকস্থকতঙ্গত ক্বঙ্গি াাময না িঙ্গয যম ফযকক্ত নীযফ বূকভিা ারন িঙ্গয তাঙ্গি 
ভুযতাঙ্গদয াতািাযী যফাফা তান অখ্যা যদন। 
িাঈাযী (যঃ) করঙ্গখ্ন: 
ٌّما  إن هذه هً أدعى الدواهً وأعظم المصائب، ٌذوب لهولها قلب كلِّ مإمن صادق اإلٌمان، وال س

فً سالمة  فً مثل بالد الشام التً لها ماض مجٌد فً خدمة اإلسالم، فالمسلم إذا طالب بمثل ذلك
ٌُهجر هذا المطالب  عقله ٌجري علٌه حكم الردة فً بلد ٌكون فٌه اإلسالم نافذ األحكام، وفً غٌره 
ا فال ٌكلم وال ٌعامل فً أمر أصالً حتى تضٌق علٌه األرض بما رحبت وٌتوب وٌنٌب.  ًٌ هجرا كل

رة، وألحكامهما وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن دٌن اإلسالم جامع لمصلحتً الدنٌا واآلخ
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داللة واضحة ال ارتٌاب فٌها، فتكون محاولة فصل الدٌن من الدولة كفرا صارًخا منابذا إلعالء كلمة 
 هللا، وعداًء موجها إلى الدٌن اإلسالمً فً صمٌمه،

وٌكون هذا الطلب من هذا المطالب إقرار منه باالنبتار واالنفصال فٌلزمه بإقراره، فنعده عضًوا 
سم جماعة المسلمٌن وشخًصا منفصالً عن عقٌدة اإلسالم، فال تصح مناكحته وال تحل مبتوًرا من ج

 ذبٌحته ألنه لٌس من المسلمٌن وال من أهل الكتاب
 

‚কনশ্চআ একি চযভ কফময, িকিন ভুকফত; মায বাফতা তয ইভাঙ্গনয কধিাযী 
প্রকতকি ভুকভঙ্গনয হৃদ কফগকরত ঙ্গ মা। কফঙ্গল িঙ্গয ককযায ভত যাঙ্গষ্ট্র, মায তীত 
বযুয যঙ্গঙ্গছ আরাঙ্গভয নানা যখ্দভঙ্গত। 
যিান ভুরভাঙ্গনয অির ুস্থ থািা ঙ্গে মকদ য এ ধযঙ্গনয প্রা চারা, তাঙ্গর মকদ 
যআ ঞ্চঙ্গর আরাভী কফকধ-কফধান ফািফাকত থাঙ্গি তঙ্গফ তায ঈয ভুযতাঙ্গদয কফধান 
জাকয ঙ্গফ। 
অয মকদ এভন এরািা  যমখ্াঙ্গন আরাভী কফধান জাকযয াভথযয যনআ তাঙ্গর এআ িাঙ্গজ 
আেুি ফযকক্তঙ্গি কযূিয ফিি িযঙ্গত ঙ্গফ। তায াঙ্গথ যিান ধযঙ্গনয িথা ফা যরনঙ্গদন 
িযা মাঙ্গফ না। মতক্ষি না জকভন প্রি া ঙ্গে তায জনয ংিীিয ঙ্গ অঙ্গ; অয 
য তাফা িঙ্গয কপঙ্গয অঙ্গ। 
িুযঅন  ুন্নায নগুঙ্গরা স্পষ্ট  ঙ্গন্দাতীতবাঙ্গফ প্রভাি িঙ্গয, আরাভ ধভয দুকনা  
অঙ্গখ্যাত ঈব জগঙ্গতয িরযাি  কফকধ-কফধাঙ্গনয ভাায। তাআ যাষ্ট্র যথঙ্গি ধভযঙ্গি ৃথি 
িযায প্রঙ্গচষ্টা ুস্পষ্ট িুপয। অল্লায িাকরভাঙ্গি ফুরন্দ িযায কফঙ্গযাকধতা। িীঙ্গন আরাঙ্গভয 
এঙ্গিফাঙ্গয যগাড়ায াঙ্গথ দুভকন। 
ঈরুক্ত িাঙ্গজ আেুি ফযকক্তয এআ প্রাআ তায ক্ষ যথঙ্গি (িীন যথঙ্গি) ৃথি ঙ্গ 
মাা  কফকেন্নতায ফযাাঙ্গয স্বীিাঙ্গযাকক্ত ফঙ্গর গিয ঙ্গফ। তায স্বীিাঙ্গযাকক্তয িাযাআ এআ 
হুিুভ তায ঈয ফতযাঙ্গফ। পঙ্গর অভযা তাঙ্গি ভুকরভ ঈম্যায যীয যথঙ্গি এিকি িকতযত 
ে এফং আরাভী কফশ্বা যথঙ্গি কফকেন্ন এি ফযকক্ত ফঙ্গর গিয িযফ। তায াঙ্গথ কফফা 
দফধ ঙ্গফ না, তায জঙ্গফিৃত শুয যগাত ারার ঙ্গফ না। যিননা য ভুরভান ন, 
অঙ্গর কিতাফ ন।‛ 
 
এয য িাঈাযী (যঃ) এআ ফযাাঙ্গয িুযঅন  ুন্না যথঙ্গি প্রভাি য িঙ্গযন। 
তঃয ফঙ্গরন, 
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أخرس وردء ألهل  وأما الساكت من أهل الشؤن عن تؤٌٌد الحق فً مثل تلك الكارثة فإنما هو شٌطان
 الردة

‚এআ িকিন কফমযঙ্গ ীলয মযাঙ্গয ফযকক্তঙ্গদয ভধয যথঙ্গি যম তযঙ্গি াাময না িঙ্গয 
নীযফতা ফরম্বন িযঙ্গফ য ঙ্গরা যফাফা তান এফং ভুযতাদঙ্গদয াি‛ 
[যদখু্ন: ভাক্বারাতুর িাঈাযীঃ হুিভু ভুারাকত পাকরদ িীন, ৃষ্ঠা: ৩৩০/৩৩১, 
প্রিানা: অর-ভািতাফুত তাঈপীকিযাহ্] 
 
৫. াখ্ ভুাম্যাদ আফঙ্গন আব্রাীভ অরু াখ্ (যঃ) এয পঙ্গতাাঃ 
ঈদী অযঙ্গফয াঙ্গফি গ্রযান্ড ভুপতী কফকষ্ট পিী াখ্ ভুাম্যাদ আফঙ্গন আব্রাীভ অরু 
াখ্ (যঃ) কনঙ্গনাক্ত পঙ্গতাা যদন, 

م القانون : "أنا أعتقد أنه باطل" فهذا باطل ال أثر له ،  بل هو عزل للشرع ، كما لو  لو قال من حكَّ
وأما إذا جعل قوانٌن بترتٌب وتخضٌع فهو كفر وأن ."قال أحد : "أنا أعبد األوثان واعتقد أنها باطل

 قالوا أخطؤنا وحكم الشرع أعدل

‚ভানফ যকচত কফধানঙ্গি কফচাযি কঙ্গঙ্গফ গ্রিিাযী ফযকক্ত মকদ ফঙ্গর: (অকভ কফশ্বা যাকখ্ 
এিা ফাকতর) তফু তায এ িথা ধতযফয ঙ্গফ না। ফযং তায এআ িাজ ঙ্গে যীতঙ্গি  
প্রতযাখ্যান। যমভন, যিান ভূকতয ূজি মকদ ফঙ্গর: (অকভ ভূকতয ূাঁজা িকয, কিন্তু অকভ কফশ্বা 
িকয এিা ফাকতর।) 
অয মকদ যশ্রকিকফনযা িঙ্গয ুৃংখ্রবাঙ্গফ অআন প্রিন িঙ্গয তঙ্গফ তা িুপয। মকদ ফঙ্গর, 
(অভযা বুর িযকছ । যীাঙ্গতয কফধানআ কধি আনাপূিয।)‛ 
[অর-পাতাা, খ্ন্ড:১২, ৃষ্ঠা:২৮০] 
 
৬. অল্লাভা ানকক্বতী (যঃ) এয পঙ্গতাাঃ 
তাপীরুর িুযঅন কফর িুযঅঙ্গনয নযতভ তাপীয গ্রন্থ ‚অদাঈর ফাান‛ প্রঙ্গিতা 
প্রখ্যাত ভুপাকয অল্লাভা ানকক্বতী (যঃ) স্বী তাপীয গ্রঙ্গন্থ মূ্পিয স্পষ্টরূঙ্গ এ ভি 
ািঙ্গদয হুিুভ ফিযনা িঙ্গযঙ্গছন যম, তাযা ভুযতাদ। 
অল্লা তাারায ফািী – 

ٌُْشِرُك ِفى ُحْكِمِه أََحًدا   َوالَ 
কতকন িাঈঙ্গি কনজ কফধাঙ্গনয যক্ষঙ্গত্র যীি িঙ্গযন না। [ূযা িাাপ: ২৬] 
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এয ফযাখ্যা এ ভি ািঙ্গদয িুপকযয ফযাাঙ্গয এিাকধি দকরর য িযায য কতকন 
ফঙ্গরন: 

بهذه النصوص السماوٌة التً ذكرنا ٌظهر غاٌة الظهور: أن الذٌن ٌتبعون القوانٌن الوضعٌة التً و
شرعها الشٌطان على ألسنة أولٌائه مخالفة لما شرعه هللا جل وعال على ألسنة رسله صلى هللا علٌهم 

مثلهموسلم، أنه ال ٌشك فً كفرهم وشركهم إال من طمس هللا بصٌرته، وأعماه عن نور الوحً  . 
 

‚(ঈঙ্গযাকল্লকখ্ত) এ ভি অভানী দকরর-প্রভাি িাযা ূিযরূঙ্গ স্পষ্ট যম, মাযা ঐ প্রিীত 
িানূঙ্গনয নুযি িঙ্গয মা তান তায ফনু্ধঙ্গদয ভাধযঙ্গভ প্রিন িঙ্গযঙ্গছ, মা অল্লা তাাঁয 
যাূরগঙ্গিয ভাধযঙ্গভ যম কফধান কদঙ্গঙ্গছন তায কফযীত, তাঙ্গদয িাঙ্গপয  ভুঙ্গযি ায 
ফযাাঙ্গয শুধু য ফযকক্তআ ঙ্গন্দ িযঙ্গত াঙ্গয, অল্লা মায িযদৃকষ্ট কনকবঙ্গ কদঙ্গঙ্গছন এফং 
তাঙ্গদযআ ভঙ্গতা তাঙ্গি ীয নূয যথঙ্গি ন্ধ িঙ্গয কদঙ্গঙ্গছন।‛ 
[তাপীঙ্গয অদাঈর ফাান, খ্ন্ড:৩, ৃষ্ঠা:২৫৯] 
এ ছাড়া কতকন ঈক্ত তাপীয গ্রঙ্গন্থয কফকবন্ন স্থাঙ্গন ঙ্গনি দকরর য িঙ্গযন মায িাযা 
কনকশ্চতবাঙ্গফ প্রতীভান  যম, এ ভি াি আরাঙ্গভয গকন্ড যথঙ্গি খ্াকযজ ঙ্গ যগঙ্গছ। 
মা যাি, এখ্াঙ্গন কফিাকযত অঙ্গরাচনা ঈঙ্গেয ন। নভুনাস্বরু কনবযযঙ্গমাগয রাভাঙ্গদয 
িঙ্গিজঙ্গনয পঙ্গতাা ঈঙ্গল্লখ্ িযা র।  

*** 
 
এযয অঙ্গযা িঙ্গিিা জরুযী কফল অত্নস্থ িঙ্গয যনা চাআ।   
১. আরাভী অআন চারু না, থািা অয িুপযী অআন চারু থািা এি নঃ  
এিকি কফল খু্ফ বারবাঙ্গফ যখ্ার যাখ্া চাআ, আরাভী ান কযূিয জাকয না থািা অয 
িুপযী ান জাকয থািা এি ন। ফযং এ দু’কি মূ্পিয কবন্ন দু’যিা কফল। 
কিতীকি  িুপয, কিন্তু প্রথভকি ফযাফস্থা িুপয ন।  
যাষ্ট্র কযচারনায কবকি আরাভী যীঙ্গতয ঈয ায য এফং এফং যাষ্ট্রী ংকফধাঙ্গনয 
ির অআন আরাভী ায য মকদ াঙ্গিয গাপরকতয িাযঙ্গি , কিংফা াি জাঙ্গরভ 
ফা পাঙ্গি ায িাযঙ্গি যাঙ্গষ্ট্র কযূিয আরাভী কযঙ্গফ ফজা না থাঙ্গি; কফচাযিযা 
িখ্ঙ্গনা িখ্ঙ্গনা যীত কযকন্থ পাারা কদঙ্গ যপঙ্গর, তাঙ্গর াি ফা কফচাযি 
যিঈআ িাঙ্গপয ঙ্গ মা না, মকদ তাঙ্গদয ভাঙ্গঝ নয যিান িুপয না াাা মা।  
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ক্ষািঙ্গয যাষ্ট্রী ান ফযফস্থাআ মকদ িুপযী , যমখ্াঙ্গন অল্লা তাঅরায যীত 
নুমাী কফচায না িঙ্গয ফযং ভানফ যকচত যীত কফঙ্গযাধী িুপযী অআন কদঙ্গ কফচায িযা 
- তাঙ্গর িুপযী অআন কদঙ্গ যাষ্ট্র কযচারনািাযী এফ াি িাঙ্গপয  ভুযতাদ। 
মকদ তাযা কনঙ্গজঙ্গদযঙ্গি ভুরভান দাকফ িঙ্গয, নাভাজ-যযামা  নযানয হুিুভ অিাভ 
ারন িঙ্গয।  
এ ফযাাঙ্গয অআম্যাঙ্গ যিযাভ িঙ্গর এিভত।  
যমভন, নাভাজ না ড়া, অয গাআরুল্লায জনয নাভাজ ড়া এি ন। নাভাজ না ড়া 
ফযাফস্থা িুপয ন। যফনাভাজী ফযাফস্থা িাঙ্গপয ন। কিন্তু গাআরুল্লায জনয নাভাজ ড়া 
ফযাফস্থা িুপয এফং এ ধযঙ্গিয ফযকক্ত ফযাফস্থা িাঙ্গপয। মকদ য কনঙ্গজঙ্গি ভুরভান 
দাকফ িঙ্গয। 
কিন্তু ঙ্গনঙ্গি এ দুঙ্গিা কফলঙ্গি এি িঙ্গয যপঙ্গরন।পঙ্গর  কনঙ্গজ ভাযাত্নি কফভ্রাকিয 
কিায ন, নযঙ্গি কফভ্রাি িঙ্গযন। 
 
২. যখ্রাপত মাভানা অয ফতযভান মাভানা এি নঃ  
আরাভী যখ্রাপত মতকদন িাঙ্গভ কছর ততকদন ান ফযফস্থা আরাভী কছর। তঙ্গফ 
ািযা িভ যফ জুরুভ িযঙ্গতন। কফচাযিযা িখ্ঙ্গনা িখ্ঙ্গনা যীত কযকন্থ 
পাারা কদঙ্গ কদঙ্গতন। কিন্তু এিা িুপয ন। অআম্যাঙ্গ যিযাভ জাঙ্গরভ ািঙ্গদয 
কফঙ্গযাঙ্গে কজাদ যতা িঙ্গযঙ্গছন, কিন্তু তাঙ্গদযঙ্গি িাঙ্গপয পঙ্গতাা যদনকন।  
ক্ষািঙ্গয ফতযভাঙ্গন ভুকরভ যাষ্ট্রগুঙ্গরাঙ্গত যাষ্ট্রী ান ফযফস্থাআ িুপযী । যখ্াঙ্গন অল্লা 
তাঅরায যীত নুমাী কফচায না িঙ্গয ফযং ভানফ যকচত যীত কফঙ্গযাধী িুপযী অআন 
কদঙ্গ কফচায িযা । অয িুপযী অআন কদঙ্গ যাষ্ট্র কযচারনািাযী ািযা িাঙ্গপয  
ভুযতাদ। মকদ তাযা কনঙ্গজঙ্গদযঙ্গি ভুরভান দাকফ িঙ্গয, নাভাজ-যযামা  নযানয হুিুভ 
অিাভ ারন িঙ্গয।  
কিন্তু ঙ্গনঙ্গি এ দুআ মাভানাঙ্গি এি িঙ্গয যপঙ্গরন। ফতযভান ািঙ্গগাষ্ঠীঙ্গি যখ্রাপত 
মাভানায ািঙ্গদয ভঙ্গতা জাঙ্গরভ ভুরভান ভঙ্গন িঙ্গযন। পঙ্গর  কনঙ্গজ ভাযাত্নি 
কফভ্রাকিয কিায ন, নযঙ্গি কফভ্রাি িঙ্গযন। 
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৩. ‘দারুর ভুকরভীন’ না ফঙ্গর ‘দারুর আরাভ’ যিন ফরা র ? 
ভি কপিঙ্গয কিতাঙ্গফ ফরা , ‘দারুর আরাভ’। ‘দারুর ভুকরভীন’ ফরা  না। থযাৎ 
যাষ্ট্রঙ্গি আরাঙ্গভয কদঙ্গি ম্বকন্ধত িযা , ভুরভানঙ্গদয কদঙ্গি ন। এ যথঙ্গি যফাঙ্গঝ 
অঙ্গ, যিান যাষ্ট্র ‘দারুর আরাভ’ ায জনয তাঙ্গত ভুরভান থািা জরুযী ন, কিন্তু 
আরাভ থািা জরুযী। অফায আরাভ যাকজত ঙ্গ থািঙ্গর ঙ্গফ না। কফজী যফঙ্গ থািা 
তয। যীদ অভদ গােুী য. তাাঁয পঙ্গতাা এ ম্পঙ্গিয কফিাকযত অঙ্গরাচনা িঙ্গযঙ্গছন। 
তএফ, যমখ্াঙ্গন আরাভ কফজী তা দারুর আরাভ। মকদ তাঙ্গত ভুরভান না থাঙ্গি। 
যমভন, দারুর আরাঙ্গভয ঐ ং যমখ্াঙ্গন কমকম্য িাঙ্গপযযা ফফা িঙ্গয।  
অয যমখ্াঙ্গন আরাভ কফজী ন তা দারুর আরাভ ন। মকদ তাঙ্গত ঙ্গনি ভুরভান 
থাঙ্গি। যমভন, ঐ দারুর যফ যমখ্াঙ্গন ভুরভানযা িাঙ্গপযঙ্গদয নুভকত কনঙ্গ ফা তাঙ্গদয 
গাপরকতয ুঙ্গমাঙ্গগ ফফা িঙ্গয।  
 
৪. যাষ্ট্রী কফধান িুপযী ঙ্গর যাষ্ট্র দারুর আরাভ া ম্ভফঃ 
তাকি ঈভানী াঙ্গফ দা.ফা. তযি যজায কদঙ্গ ফুঝাঙ্গত চাঙ্গেন- যিান যাঙ্গষ্ট্র যাষ্ট্রী এফং 
াংকফধাকনিবাঙ্গফ িুপযী কফধান জাকয থািঙ্গর এফং ভুরভান জনাধাযি আরাভী ান 
জাকয িযঙ্গত না াযঙ্গর যাষ্ট্র দারুর আরাভ া ম্ভফ।  
কিন্তু অআম্যাঙ্গ যিযাঙ্গভয ফক্তফয যদখ্ঙ্গর এআ ধাযিা কিি ভঙ্গন  না। যিননা যিান যাষ্ট্র 
আরাভী যাষ্ট্র না িুপযী যাষ্ট্র এফং তা ভুরভানঙ্গদয াঙ্গত না িাঙ্গপযঙ্গদয াঙ্গত তা ফুঝা 
মাঙ্গফ তাঙ্গত প্রচকরত যাষ্ট্রী কফধান যথঙ্গি। আরাভী কফধান চরঙ্গর যাষ্ট্র দারুর আরাভ, অয 
িুপযী কফধান চরঙ্গর যাষ্ট্র দারুর িুপয। যাষ্ট্রী কফধান িুপযী ঙ্গর যাষ্ট্র িখ্ঙ্গনা আরাভী 
যাষ্ট্র ঙ্গত াঙ্গয না এফং তা ভুরভানঙ্গদয াঙ্গত থািঙ্গত াঙ্গয না। 
যিননা, যিান  ভুরভান াি যাষ্ট্রীবাঙ্গফ িুপযী অআন জাকয িঙ্গয কদঙ্গর য অয 
ভুরভান থাঙ্গি না। ভুযতাদ ঙ্গ মা। এ ফযাাঙ্গয নভুনাস্বরূ কনবযযঙ্গমাগয রাভাঙ্গ 
যিযাঙ্গভয িঙ্গিকি পঙ্গতাা এআভাত্র ঈঙ্গল্লখ্ িঙ্গযকছ। 
ভুযতাদ ািঙ্গি কিঙ্গ নযাযাি ভুকরভ াি কনফযাচন িযা ভুরভানঙ্গদয ঈয 
াকজফ। মকদ ঈক্ত ভুযতাদ াি আরাভী ান যকত িঙ্গয যাঙ্গষ্ট্র  িুপযী ান জাকয 
িঙ্গয যদ এফং ভুরভানযা তাঙ্গি কিঙ্গ আরাভী ান জাকয িযঙ্গত না াঙ্গয তাঙ্গর 
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যাষ্ট্র অয দারুর আরাভ থাঙ্গি না, দারুর িুপয ঙ্গ মা। যীদ অভদ গােুী য. 
তাাঁয পঙ্গতাা এ ফযাাঙ্গয কফিাকযত অঙ্গরাচনা িঙ্গযঙ্গছ। 
তএফ, একদি যথঙ্গি যাঙ্গষ্ট্র যাষ্ট্রীবাঙ্গফ িুপযী কফধান জাকয থািা যাষ্ট্র দারুর যফ া 
এফং তা িাঙ্গপযঙ্গদয াঙ্গত থািায কনদযন। 
 
ািঙ্গগাষ্ঠীয ভুযতাদ ায কফলকি মকদ অভযা অাতত না ধকয তফু  অআম্যাঙ্গ 
যিযাঙ্গভয স্বতি  ুস্পষ্ট ফক্তফয যথঙ্গি প্রভাকিত , যমখ্াঙ্গন িুপযী কফধান কফজী তা 
দারুর যফ। অআম্যাঙ্গ যিযাঙ্গভয ঙ্গনঙ্গিআ ুস্পষ্ট ফঙ্গর যগঙ্গছন, দারুর যফ ঐ যাষ্ট্র 
যমখ্াঙ্গন িুপযী কফধান চঙ্গর। তএফ, যাষ্ট্রীবাঙ্গফ িুপযী কফধান চরায থযআ যাষ্ট্র দারুর 
িুপয। 
ঈঙ্গল্লখ্য যম, অআম্যাঙ্গ যিযাঙ্গভয িাঙ্গযা িাঙ্গযা ফক্তঙ্গফয এঙ্গঙ্গছ, দারুর যফ ঐ যাষ্ট্র যমখ্াঙ্গন 
িাঙ্গপযঙ্গদয ান চঙ্গর; অফায িাঙ্গযা িাঙ্গযা ফক্তঙ্গফয এঙ্গঙ্গছ, দারুর যফ ঐ যাষ্ট্র যমখ্াঙ্গন 
িুপযী কফধান চঙ্গর। অঙ্গর এ দুআঙ্গয ভাঙ্গঝ যিান তাঅরুজ ফা কফঙ্গযাধ যনআ। িাযি 
ভুকরভ াি মখ্ন অল্লা তাঅরায যীত ফাদ কদঙ্গ িুপযী কফধান কদঙ্গ যাষ্ট্র 
কযচারনা িঙ্গয তখ্ন অয য ভুরভান থাঙ্গি না। ভুযতাদ ঙ্গ মা। এযয মখ্ন তাঙ্গি 
কিঙ্গ আরাভী ান িাঙ্গভ না িযা মা তখ্ন যাষ্ট্র দারুর যফ ঙ্গ মা। তএফ, 
যাঙ্গষ্ট্র িুপযী কফধান চরায থযআ ঙ্গে তা িাঙ্গপয ফা ভুযতাদঙ্গদয দখ্ঙ্গর অঙ্গছ। িাঙ্গজআ 
যাঙ্গষ্ট্র িুপযী কফধান চরায যম থয, যাষ্ট্র িাঙ্গপযঙ্গদয াঙ্গত থািায এিআ থয। এ 
িাযঙ্গিআ যিঈ ফঙ্গরঙ্গছন, দারুর যফ ঐ যাষ্ট্র যমখ্াঙ্গন িাঙ্গপযঙ্গদয ান চঙ্গর, অফায যিঈ 
ফঙ্গরঙ্গছন, দারুর যফ ঐ যাষ্ট্র যমখ্াঙ্গন িুপযী কফধান চঙ্গর। ভূরত ঈব িথায ঈঙ্গেয 
এিআ। 
 
এফয অুন অআম্যাঙ্গ যিযাঙ্গভয িঙ্গিকি ফক্তফয রক্ষয িকযঃ 
 াভুর অআম্যা াযাখ্ী য. (ভৃতুযঃ ৪৯০ ক.) ফঙ্গরন,  
فكل موضع ظهر فٌه حكم الشرك فالقوة فً ذلك الموضع للمشركٌن، فكانت دار حرب. وكل 

 ٌه حكم اإلسالم فالقوى فٌه للمسلمٌن. موضع كان الظاهر ف
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[প্রঙ্গতযি ঐ বূখ্ন্ড যমখ্াঙ্গন িুপযী কফধান কফজী যঙ্গঙ্গছ, তায ক্ষভতা িাঙ্গপযঙ্গদয াঙ্গত। 
িাঙ্গজআ তা দারুর যফ। অয প্রঙ্গতযি ঐ বূখ্ন্ড যমখ্াঙ্গন আরাভী কফধান কফজী যঙ্গঙ্গছ, 
তায ক্ষভতা ভুরভানঙ্গদয াঙ্গত।] 
(অর-ভাফূতঃ ১০/১১৪) 
 অল্লাভা িাানী য.(ভৃতুযঃ ৫৮৭ ক.) ফঙ্গরন,  

اُر قَ  أَنَّ  َما ُتَضاُف الدَّ إلَى اإْلِْساَلِم ْولََنا َداُر اإْلِْساَلِم َوَداُر اْلُكْفِر إَضاَفُة َداٍر إلَى اإْلِْساَلِم َوإِلَى اْلُكْفِر، َوإِنَّ
 أَْحَكاُم اْلُكْفِر ِفً َداٍر َفَقْد َصاَرْت َداَر ُكْفٍر. لُِظُهوِر اإْلِْساَلِم أَْو اْلُكْفِر فٌَِها... َفإَِذا َظَهرَ  أَْو إلَى اْلُكْفرِ 

[অভযা যম ফকর, ‘দারুর আরাভ’, ‘দারুর িুপয’  এয থয:  যাষ্ট্রঙ্গি  আরাভ  িুপঙ্গযয 
কদঙ্গি ম্বকন্ধত িযা। যাষ্ট্রঙ্গি তখ্নআ আরাঙ্গভয কদঙ্গি ফা িুপঙ্গযয কদঙ্গি ম্বকন্ধত িযা ঙ্গফ 
মখ্ন তাঙ্গত আরাভ ফা িুপয কফজী থািঙ্গফ।“ িাঙ্গজআ মখ্ন যিান যাঙ্গষ্ট্র িুপযী কফধান 
কফজী ঙ্গ মাঙ্গফ, তখ্ন তা দারুর িুপয ঙ্গ মাঙ্গফ।] 
(ফাদাকঈ ানাী’: ৬/১১২) 
 িাজী অফু আারা াম্বরী য. (ভৃতুযঃ ৪৫৮ ক.) ফঙ্গরন,  

دار كانت الغلبة فٌها ألحكام اإلسالم دون أحكام الكفر: فهً دار إسالم، و كل دار كانت الغلبة وكل 
 . دار كفر فٌها ألحكام الكفر دون أحكام اإلسالم فهً

[প্রঙ্গতযি ঐ যাষ্ট্র যমখ্াঙ্গন আরাভী কফধান কফজী তা দারুর আরাভ। অয প্রঙ্গতযি ঐ যাষ্ট্র 
যমখ্াঙ্গন িুপযী কফধান কফজী তা দারুর িুপয।] 
(অর-ভু’তাভাদ কপর ঈূরঃ ২৭৬) 
 আভাভ ভাযদাফী য. (ভৃতুয: ৮৮৫ক.) ফঙ্গরন, 
 

 فٌها حكم الكفر الحرب: ما ٌغلبودار 

[দারুর যফ ঐ বূখ্ন্ড যমখ্াঙ্গন িুপযী কফধান কফজী।] 
[অর-আনাপঃ৪/১২১] 
 আফনু ভুপরী অর-াম্বরী য. (ভৃতুয: ৭৬৩ক.)- কমকন াআখু্র আরাভ আফঙ্গন তাআকভা 

য. এয াগঙ্গযদ - ফঙ্গরন, 
 دار وال الكفر، رفدا الكفار أحكام عليها غلب وإن اإلسالم، فدار المسلمين أحكام عليها غلب دار فكل

 لغيرهما
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[প্রঙ্গতযি ঐ যাষ্ট্র যমখ্াঙ্গন ভুরভানঙ্গদয অিাভ কফজী তা দারুর আরাভ। অয মকদ 
তাঙ্গত িাঙ্গপযঙ্গদয অিাভ কফজী  তাঙ্গর তা দারুর িুপয।এআ দুআ প্রিায যাষ্ট্র 
ফযতীত নযঙ্গিান  যাষ্ট্র যনআ।] 
[অর-অদাফু যইযাঃ ১/২১২] 
 
 ‘অর-ভাূঅতুর কপিকযাহ্ অর-িুঙ্গকতযা’ যত দারুর আরাভ  দারুর যঙ্গফয 

কনঙ্গনাক্ত ংজ্ঞা যদা ঙ্গঙ্গছ-  
 دار اإلسالم هً:  كل بقعة تكون فٌها أحكام اإلسالم ظاهرة.اهـ

[দারুর আরাভ প্রঙ্গতযি এভন বূখ্ন্ড যমখ্াঙ্গন আরাভী কফধান কফজী যঙ্গঙ্গছ।] 
 دار الحرب هً: كل بقعة تكون فٌها أحكام الكفر ظاهرة.اهـ

[দারুর যফ প্রঙ্গতযি এভন বূখ্ন্ড যমখ্াঙ্গন িুপযী কফধান কফজী যঙ্গঙ্গছ।] 
[‘অর-ভাূঅতুর কপিকযাহ্ অর-িুঙ্গকতযা’: ২০/২০১, যপ: দার] 
 
তএফ, যাষ্ট্রী অআন িুপযী ঙ্গফ কিন্তু যাষ্ট্র ঙ্গফ আরাভী - এিা ম্ভফ ন। যাষ্ট্রী কফধান 
িুপযী ঙ্গর যাষ্ট্র ফযআ দারুর িুপয এফং তা িাঙ্গপযঙ্গদয াঙ্গত। চাআ অরী িাঙ্গপয 
যাি, ফা ভুযতাদ িাঙ্গপয যাি। 
 
৫. ‘ঙ্গতা দারুর’ আরাভ নতুফা ‘দারুর যফ’; ভাঝাভাকঝ যিান ূযত যনআঃ  
ফতযভান িুপযী অআন িাযা াকত গিতাকিি ভুকরভ যাষ্ট্রগুঙ্গরাঙ্গি ঙ্গনঙ্গি দারুর অভান 
ফঙ্গর থাঙ্গিন। অফায যিঈ যিঈ দারুর ভুকরভীন ফঙ্গরন। 
কিন্তু দরীঙ্গরয অঙ্গরাঙ্গি তাঙ্গদয এআ ফক্তফয ী ফঙ্গর ধযা মা না।িাযি- 
 যাষ্ট্র ঙ্গতা ‘দারুর আরাভ’ নতুফা ‘দারুর যফ’। ভাঝাভাকঝ যিান ূযত যনআ। মা  
দারুর আরাভ ন তা দারুর যফ। পুিাাঙ্গ যিযাভ যাষ্ট্রঙ্গি দারুর আরাভ  দারুর 
যফ ফযতীত তৃতী যিান প্রিাঙ্গয বাগ িঙ্গযনকন। যিান ভাজাঙ্গফয কপিঙ্গয যিান 
কিতাঙ্গফ দারুর অভান ফা দারুর ভুকরভীন নাঙ্গভ এভন যিান তৃতী প্রিায াা মা না 
মা দারুর আরাভ ন অফায দারুর যফ ন। তএফ ফরা মা, দারুর অভান ফা 
দারুর ভুকরভীন নাভি কযবালা মা ফতযভাঙ্গন ঙ্গনঙ্গি ফযফায িযঙ্গছন তা নফ অকফসৃ্কত 
এফং পুিাাঙ্গ যিযাঙ্গভয আজভা-ঐিযভঙ্গতয কযকন্থ । 
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 এিিু ূঙ্গফয অঙ্গরাচনা িঙ্গয এঙ্গকছ, যাষ্ট্রী কফধান িুপযী ঙ্গর যাষ্ট্র দারুর আরাভ  
া ম্ভফ। ফযং যমখ্াঙ্গন িুপযী কফধান চারু থািঙ্গফ তা দারুর যফ। এ ফযাাঙ্গয 
অআম্যাঙ্গ যিযাঙ্গভয ুস্পষ্ট ফক্তফয যখ্াঙ্গন ঈঙ্গল্লখ্ িযা ঙ্গঙ্গছ। িাঙ্গজআ এ ধযঙ্গিয যাষ্ট্রঙ্গি 
তৃতী যিান নাভ দারুর অভান ফা দারুর ভুকরভীন যদা মাঙ্গফ না। ফযং দারুর যফ 
ফরঙ্গত ঙ্গফ। 
 দারুর আরাভ  দারুর যঙ্গফয ভাঝাভাকঝ যিান যাষ্ট্র অঙ্গছ ফঙ্গর ভঙ্গন িযা  
ক্বদকযযাঙ্গদয অকিদা। ক্বদকযযাঙ্গদয এিিা ভ্রাি অকিদা ঙ্গরা, িফীযা গুনািাযীযা 
ভুরভান ন, িাঙ্গপয ন; ফযং তাযা ইভানদায  িাঙ্গপঙ্গযয ভাকঝভাকঝ এি িঙ্গযয 
ভানুল। কিন্তু অঙ্গর ুন্নত ার জাভাঅঙ্গতয অকিদা ঙ্গরা, ভানুল  দুআ প্রিাযআঃ ঙ্গতা 
ইভানদায, নঙ্গতা িাঙ্গপয। ভাঝাভাকঝ যিান প্রিায যনআ। 
ক্বদকযযাযা ভানুঙ্গলয যক্ষঙ্গত্র যমভন এআ ভ্রাি অাকিদা যাঙ্গখ্ যম, ইভানদায  িাঙ্গপঙ্গযয 
ভাঝাভাকঝ এি প্রিায ভানুল যঙ্গঙ্গছ, তদ্রু যাঙ্গষ্ট্রয যক্ষঙ্গত্র এআ ভ্রাি অকিদা যাঙ্গখ্ যম, 
দারুর আরাভ  দারুর যঙ্গফয ভাঝাভাকঝ এি প্রিায যাষ্ট্র যঙ্গঙ্গছ মাঙ্গি তাযা ‘দারুর 
কপি’ তথা ‘পাঙ্গকি যাষ্ট্র’ নাভ যদ।  
পিীঙ্গ ফাগদাদ িাজী অফু আ’ারা াম্বরী য. (ভৃতুয: ৪৫৮ক.) ফঙ্গরন-  

فٌها ألحكام اإلسالم دون أحكام الكفر فهً دار إسالم، وكل دار كانت الغلبة وكل دار كانت الغلبة 
إن كال دار كانت ، خالفا للقدرٌة فً قولهم:  فٌها ألحكام الكفر دون أحكام اإلسالم فهً دار كفر

 مسلمٌن وال الكفار: فإنها لٌست بدار كفر وال دار إسالم ، بل هً دار فسق.الغلبة فٌها للقساق دون ال
وهذا بناء على أصلهم فى القول بالمنزلة بٌن منزلتٌن ... والٌجوز كون مكلف لٌس بمإمن وال   

 كافرو، كذلك الدار أٌضا ال ٌخلو من أن تكون داركفر أو دار إسالم.اهـ   

[প্রঙ্গতযি ঐ যাষ্ট্র যমখ্াঙ্গন আরাভী কফধান কফজী তা দারুর আরাভ। অয প্রঙ্গতযি ঐ যাষ্ট্র 
যমখ্াঙ্গন িুপযী কফধান কফজী তা দারুর িুপয। ক্বদকযযাযা এয কফযীত ভত যালি িঙ্গয 
থাঙ্গি। তাযা ফঙ্গর, প্রঙ্গতযি ঐ যাষ্ট্র যমখ্াঙ্গন ভুরভানযা ন, িাঙ্গপযযা ন ফযং 
পাঙ্গিযা কফজী তা দারুর িুপয ন, দারুর আরাভ ন। ফযং তা ‘দারুর কপি’। 
তাঙ্গদয এ অকিদা তাঙ্গদয ‘ভানকমরাতুন ফাআনার ভানকমরতাআন’ – দুআ িঙ্গযয ভাঝাভাকঝ 
িয – ভূরনীকতয ঈয প্রকতকষ্ঠত।“ যিান ভুিাল্লাপ ফযকক্ত – অঙ্গির ফাঙ্গরগ ুরুল ফা 
ভকরা - ভুকভন ঙ্গফ না, িাঙ্গপয ঙ্গফ না এিা যমভন ম্ভফ,  যাষ্ট্র যতভকন দারুর 
িুপয ফা দারুর আরাঙ্গভয যিান এিিা না ঙ্গ াঙ্গয না।] 
(অর-ভু’তাভাদ কপর ঈূরঃ ২৭৬) 
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 মাযা িুপযী অআন কদঙ্গ যাষ্ট্র কযচারনািাযী ািঙ্গদযঙ্গি ভুরভান ভঙ্গন িঙ্গয তাযা 
মখ্ন এফ যাষ্ট্রঙ্গি দারুর অভান ফঙ্গরন তখ্ন কফলিা ফড়আ অশ্চমযয রাঙ্গগ। িাযি 
তাযা দারুর অভাঙ্গনয ংজ্ঞা, ঈদাযি, দৃষ্টাি ফকিছু যদন নফীমুঙ্গগয াফা কদঙ্গ। 
কিন্তু প্রশ্ন ঙ্গরা, মখ্নিায  াফাঙ্গি দারুর অভান ফরা ঙ্গে তখ্নিায াফায 
াি ভুরভান কছর না িাঙ্গপয কছর ?! য াফা তখ্ন ভুরভানঙ্গদয াঙ্গত কছর না 
িাঙ্গপযঙ্গদয াঙ্গত ?! মকদ তখ্ন যখ্ানিায াি িাঙ্গপয ঙ্গ থাঙ্গি, মকদ তা 
িাঙ্গপযঙ্গদয াঙ্গত যথঙ্গি থাঙ্গি তাঙ্গর যতা তা দারুর যফ। যাাঁ, যমখ্াঙ্গন যখ্াঙ্গন 
ভুরভানযা কনযািায াঙ্গথ িীন ারন িযঙ্গত াযঙ্গতা এ িাযঙ্গি তাঙ্গি দারুর 
অভান ফরা ঙ্গঙ্গছ। ঙ্গতএফ, কফঙ্গল কযকস্থকতঙ্গত তখ্নিায ভক্কা মা তখ্ন দারুর 
খ্প তথা বীকতংিুর যাষ্ট্র কছর তায তুরনা াফাঙ্গি দারুর অভান (কনযাদ যাষ্ট্র) 
ফরা ঙ্গঙ্গছ। তএফ, দারুর অভান ভূরত দারুর যফআ।তএফ, মাযা এফ 
ািঙ্গি ভুরভান ভঙ্গন িঙ্গয এফং এফ যাষ্ট্রঙ্গি দারুর যফ ভঙ্গন িঙ্গয না তাযা 
এফ যাষ্ট্রঙ্গি দারু অভান ফরা ফড়আ অশ্চমযয জনি। 

 যিঈ ঙ্গতা ফরঙ্গত াঙ্গযন, অআম্যাঙ্গ যিযাঙ্গভয মাভানা ফতযভাঙ্গনয ভত িুপযী  
ান কছর না, পঙ্গর তাাঁযা শুধু দারুর আরাভ অয দারুর িুপয এ দু’বাঙ্গগআ বাগ 
িঙ্গযকছঙ্গরন। কিন্তু ফতযভান িুপযী াঙ্গনয মাভানা তৃতী অঙ্গযকিকি প্রিাঙ্গযয প্রঙ্গাজন। 
ঈিঙ্গয ফরঙ্গফা-  
িুপযী ান কছর না িথািা কিি ন। তাতাযীঙ্গদয িথা অভযা অঙ্গরাচনা িঙ্গয এঙ্গকছ। 
তাঙ্গদয ান ফযফস্থা িুপযী কছর। মায পঙ্গর অআম্যাঙ্গ যিযাভ তাঙ্গদযঙ্গি ভুযতাদ পঙ্গতাা 
কদঙ্গঙ্গছন। তাঙ্গদয কফঙ্গযাঙ্গে কিতারঙ্গি পযম ফঙ্গর যঘালিা কদঙ্গঙ্গছন। কনঙ্গজযা েবাঙ্গফ 
তাঙ্গদয কফঙ্গযাঙ্গে কিতার িঙ্গযঙ্গছন। 
অয যাষ্ট্র ভুযতাদঙ্গদয াঙ্গত চঙ্গর মাায য তা যম দারুর যফ তা অয পঙ্গতাায 
ঙ্গক্ষা থাঙ্গি না। 
ফতযভান িুপযী ানাধীন যাষ্ট্রগুঙ্গরা কি দারুর আরাভ না দারুর যফ এআ প্রশ্ন যমভন 
ঙ্গে, তাতাযীঙ্গদয দখ্রিৃত তখ্নিায যাষ্ট্রগুঙ্গরায ফযাাঙ্গয এআ প্রশ্ন ঙ্গকছর যম, 
যগুঙ্গরা কি দারুর আরাভ না দারুর যফ? তখ্ন স্পষ্টবাঙ্গফ পঙ্গতাা যদা ঙ্গঙ্গছ, এফ 
যাষ্ট্র দারুর যফ। 
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াআখু্র আরাভ আফঙ্গন তাআকভা য. (ভৃতুয: ৭২৮ক.) – কমকন তাতাযী ভুযতাদঙ্গদয কফঙ্গযাঙ্গে 
কজাঙ্গদ জীফন ফয িঙ্গযঙ্গছন -  কতকন এিিু কবন্ন ভত যালি িঙ্গযকছঙ্গরন। তাতাযীঙ্গদয 
দখ্রিৃত ‘ভাকযদীন’ – মা ফতযভাঙ্গন তুযঙ্গস্ক ফকস্থত – এয ফযাাঙ্গয তাাঁঙ্গি কজঙ্গজ্ঞ িযা 
ঙ্গকছর, তা কি দারুর যফ না দারুর আরাভ? কতকন ঈিয কদঙ্গকছঙ্গরন, তা ূিয ঙ্গথয 
দারুর আরাভ ন, অফায দারুর যফ ন; ফযং তা ‘দাঙ্গয ভুযাক্কাফাহ্’ তথা দারুর 
আরাভ  দারুর যঙ্গফয ভকন্বত এিিা রূ। 
পঙ্গতাাকি তাাঁয বালা কননরূঃ  
وأما كونها دار حرب أو سلم فهً مركبة فٌها المعنٌان لٌست بمنزلة دار السلم التً ٌجري 
علٌها أحكام اإلسالم , لكون جندها مسلمٌن , وال بمنزلة دار الحرب التً أهلها كفار  بل 

 ل المسلم فٌها بما ٌستحقه وٌقاتل الخارج عن شرٌعة اإلسالم بما ٌستحقه.هً قسم ثالث ٌعام

[অয তা দারুর যফ না’কি দারুর আরাভ - যতা এ ফযাাঙ্গয িথা ঙ্গে, তা ‘দাঙ্গয 
ভুযাক্কাফাহ্’। মাঙ্গত ঈব কদিআ কফদযভান। দারুর আরাঙ্গভয ভমযাঙ্গয ন যমখ্ানিায 
দকনিগি ভুরভান ায িাযঙ্গি তাঙ্গত আরাভী কফধান চরঙ্গছ; অফায দারুর যঙ্গফয 
ভঙ্গতা ন যমখ্ানিায কধফাীযা িাঙ্গপয। ফযং তা তৃতী এিকি প্রিায। যখ্ানিায 
ভুরভানঙ্গদয াঙ্গথ তাঙ্গদয প্রায নুমাী ভুঅভারা িযা ঙ্গফ, অয আরাভী যীত 
যথঙ্গি মাযা খ্াকযজ ঙ্গ যগঙ্গছ তাঙ্গদয কফঙ্গযাঙ্গে তাঙ্গদয প্রায নুমাী কিতার িযা ঙ্গফ।] 
(ভাজভুঈর পাতাা: ২৮/২৪০-২৪১) 

 
কিন্তু াআখু্র আরাঙ্গভয এআ তৃতী প্রিায গ্রিঙ্গমাগয কন। যিননা, তা ূফযফতযী 
অআম্যাঙ্গ যিযাঙ্গভয আজভা-ঐিযভঙ্গতয কফযীত। এ িাযঙ্গি তাাঁয এ ভত ‘তাপাযরুদ’ তথা 
‘আজভা কযকন্থ কফকেন্ন ভত’ ফঙ্গর কফঙ্গফকচত ঙ্গঙ্গছ। স্বং তাাঁয াগঙ্গযদ আফনু ভুপকর য. 
(ভৃতুয: ৭৬৩ ক.) এ ভতঙ্গি ূফযূকয অআম্যাঙ্গ যিযাঙ্গভয কফযীত কফকেন্ন ভত ফঙ্গর 
কবকত িঙ্গযঙ্গছন। 
আফনু ভুপকর য. ফঙ্গরন-  
 

 فصل في تحقيق دار اإلسالم و دار الحرب
فكل دار غلب علٌها أحكام المسلمٌن فدار اإلسالم، وإن غلب علٌها أحكام الكفار فدار الكفر، وال دار 

الشٌخ تقً الدٌن، وسئل عن ماردٌن ... واألول هو الذي ذكره القاضً و  ، وقال لغٌرهما
 األصحاب.اهـ 

[‘দারুর আরাভ’  ‘দারুর যফ’ এয কফঙ্গেলি ংক্রাি কযঙ্গেদ 
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প্রঙ্গতযি ঐ যাষ্ট্র যমখ্াঙ্গন ভুরভানঙ্গদয অিাভ কফজী তা দারুর আরাভ। অয মকদ তাঙ্গত 
িাঙ্গপযঙ্গদয অিাভ কফজী  তাঙ্গর তা দারুর িুপয। এআ দুআ প্রিায যাষ্ট্র ফযতীত 
নযঙ্গিান  যাষ্ট্র যনআ। াখ্ তািী ঈেীন – আফঙ্গন তাআকভা য. – যি ‘ভাকযদীন’ ম্পঙ্গিয 
কজজ্ঞাা িযা ঙ্গর কতকন ফঙ্গরন –  এযয কতকন আফঙ্গন তাআকভা য. এয ূঙ্গফযাক্ত 
পঙ্গতাাকি ঈঙ্গল্লখ্ িঙ্গযন। তাযয ফঙ্গরন: তঙ্গফ িাজী – অফু আ’ারা য. (ভৃতুয: ৪৫৮ক.) 
মায ফক্তফয অকভ ূঙ্গফয ঈঙ্গল্লখ্ িঙ্গযকছ – এফং ভাজাঙ্গফয নযানয আভাভগি প্রথভকিআ ঈঙ্গল্লখ্ 
িঙ্গযঙ্গছন।] 
[অর-অদাফু যইযাঃ ১/২১২] 
 
এখ্াঙ্গন রক্ষযনী যম,  

 واألول هو الذي ذكره القاضً و األصحاب.اهـ 

 
[িাজী – অফু আ’ারা - এফং ভাজাঙ্গফয নযানয আভাভগি প্রথভকিআ ঈঙ্গল্লখ্ িঙ্গযঙ্গছন।] 
এআ ফািযকিঙ্গত অযকফ বালা নুমাী কতনিা তা’কিদ ফযফায িযা ঙ্গঙ্গছঃ  
১. ভুফতাদা (াফঙ্গজক্ট-ঈঙ্গেয)  খ্ফয (ফঙ্গজক্ট-কফঙ্গধ) ঈবঙ্গি ভা’যযপা অনা ঙ্গঙ্গছ। 
২. মভীঙ্গয য (ীভাফেতা কনঙ্গদযি ফযনাভ) هو অনা ঙ্গঙ্গছ, মা ফুঝা খ্ফযকি 
ভুফতাদায ভাঙ্গঝ ীভাফে। থযাৎ িাজী াঙ্গফ এফং ভাজাঙ্গফয নযানয আভাভগি যাঙ্গষ্ট্রয 
প্রিায দু’কিআ ঈঙ্গল্লখ্ িঙ্গযঙ্গছঙ্গন, তৃতী যিান প্রিায ঈঙ্গল্লখ্ িযা কন। 
৩. জুভরাঙ্গ আকভযাহ্ (কফঙ্গলযফাচি ফািয) অনা ঙ্গঙ্গছ।  
 
মাযা কপি  পঙ্গতাায কিতাফাকদয াঙ্গথ ম্পিয যাঙ্গখ্ন তাঙ্গদয কনিি স্পষ্ট ন যম, 
এ ধযঙ্গিয তাকিদূিয ফািয ভাজাঙ্গফয ফযম্যত  ভুপতা কফক  ভতকি (মায ঈয 
পঙ্গতাা যদা ) ফুঝাঙ্গনায জনয এফং তায কফযীত ভতকিঙ্গি ‘মীপ’ (দুফযর) এফং 
‘তাপাযরুদ’  (কফকেন্ন ভত) ফুঝাঙ্গনায জনয ফযফায িযা । 
 
থযাৎ াআখু্র আরাভ আফঙ্গন তাআকভা য. এয এ ভতকি ভাজাঙ্গফয অআম্যাঙ্গ যিযাঙ্গভয 
আজভা-ঐিযভঙ্গতয কফযীত দুফযর  কফকেন্ন এিকি ভত। িাঙ্গজআ তা  গ্রিঙ্গমাগয ন।  
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তএফ, যাঙ্গষ্ট্রয প্রিায দু’কিআ যঙ্গ যগর। ঙ্গতা দারুর আরাভ, নতুফা দারুর যফ। 
তৃতী যিান প্রিায যনআ। 
 
কধিন্তু মকদ াআখু্র আরাঙ্গভয এ ভত গ্রিঙ্গমাগয ত তফু তা দারুর অভাঙ্গনয 
প্রফক্তাঙ্গদয ঙ্গক্ষ দরীর ঙ্গতা না। িাযি:  
 াআখু্র আরাঙ্গভয পঙ্গতাাঙ্গত দারুর অভান ফঙ্গর কিছু যনআ। 
 াআখু্র আরাভ তাাঁয পঙ্গতাাঙ্গত তাতাযীঙ্গদয হুিুভঙ্গতয কফঙ্গযাঙ্গে কিতার িযায 

পঙ্গতাা কদঙ্গঙ্গছন। কিন্তু ফতযভাঙ্গন মাযা িুপযী অআন িাযা াকত যাষ্ট্রগুঙ্গরাঙ্গি দারুর 
অভান ফরঙ্গত চান তাযা এয িাযা ফুঝাঙ্গত চান: যমঙ্গতু যগুঙ্গরা দারুর অভান িাঙ্গজআ 
যগুঙ্গরায হুিুভঙ্গতয কফঙ্গযাঙ্গে কিতার িযা মাঙ্গফ না। কিন্তু াআখু্র আরাভ ঈঙ্গটা 
কিতার িযায পঙ্গতাা কদঙ্গঙ্গছন। িাঙ্গজআ াআখু্র আরাঙ্গভয পঙ্গতাা দারুর 
অভানরাঙ্গদয জনয ুকফধাজনি ন। 

*** 
 
 তাকি ঈভানী াঙ্গফ দা.ফা. এয ফক্তঙ্গফযয মযাঙ্গরাচনাঃ 
তাকি ঈভানী াঙ্গফ দা.ফা.  ‚আরাভ অয কাী নজকযযাত‛ নাভি কিতাঙ্গফ িুপযী 
অআন িাযা াকত ফতযভান গিতাকিি যাষ্ট্রগুঙ্গরাঙ্গি ‘দারুর আরাভ’ তথা ‘আরাভী যাষ্ট্র’ 
দাকফ িঙ্গযঙ্গছন। 
মযাঙ্গরাচনা মাায অঙ্গগ ‚আরাভ অয কাী নজকযযাত‛ যথঙ্গি তাকি ঈভানী 
াঙ্গফ দা.ফা. এয ফক্তফযকি  তুঙ্গর ধযকছ।  
কতকন ফঙ্গরন –  

 ا  ب ا ت    ا وچنب  ))

 د افع ا و ر  ا قور  اخر هج

 ںی ا س ب ا ت  اك قووضع هي ےه

 

 ر ےھك سك مسق ےك سا ھت ےك نوكلمےد و رس  هك ا ساليم ر ب ا ست

 

  اقلعتت

 

سكت
 وك ےنھجمس ؟  ا س ےلئسمںیه ےاج 

ا  ےه ےلهپ  ےئيل ےك

 

ا  انمست  ولعمم وهب

 

 نر نرب

 

 ا امعتسل وهيت ںیه ےئيل ےك نوكلم هك ا ساليم هقف يم د اين ےك هي د

 

طالاحت
ص
ا ب ك د ا ر   وج د و    ا 

 اك بلطم ايك ےه ےا السالم ا و ر  د و رس

 

حا ت
صطل

 د و  ا 

 

ر  ا ن
لكف
 ؟د ا ر  ا رحلت  ب ا  د ا ر  ا 

 د ا ر  ا السالم ا و ر  د ا ر  ا رحلت  
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ا اكحم اجر ى  ا يهن ےك ن  ا اكن  لمك  طلس ا س حرح ئا م وه هك و ارپوه، ا و ر  ا س  ںی ےضبق ےك نوج املسمونرما د   و ه كلم  ےه "د ا ر  ا السالم" ےس

ا ذف وهےت

 

ر تاےتهچنانچ -نوه ا و ر  ب
ر
ل  ا  هل  هيل د ا ر  ا السالم  ي يرع ف ا س حرح 

م
  ر 

ي

 

س

  ںیه  لال ه رس

 "فإن دار اإلسالم اسم للموضع الذي ٌكون تحت ٌد المسلمٌن"

ا م ےهينعي " د ا ر  ا السالم ا س هگج

 

 "-وه ںی ےضبق ےك نوج املسمون  اك ب

 ر  ا ريبكل ب ا  
سي
ل

  787ت  )رشح ا 

 

 (86ص4ح

  ںی

 

 ا س  ي يرع ف ا س حرح  ي  ےس وحا ےل "ا اكليف" ےك ا و ر  اجعم ا رلقور

گ

 ےه

 

   ئ

 "دار االسالم ما ٌجري فٌه حكم امام المسلمٌن و كانوا فٌه آمنٌن."

ڑ ا ه( اك مكح  ےك ناملسمون سج ںی ينعي  د ا ر  ا السالم و ه ےه
ب 
 ا س يم ا س ےساتلچا تام )رس

 

 "-نوه ر ےته  وه ا و ر  املسمن

 )اج

 

  ح

 

 (556ص4عم ا رلقور

ا   وهے  طلس ںی ےك ن املسمون هچرا 

 

 اچاك هجيتن هي وهب

 

ت
 
ب
ي
ه

 ر، نكيل ا  ناطمقب اجر ى وهامتم ا اكحم ا ساليم رشتعي ےك هك ا س كلم ںی ے

 رمكحا ون

 

ب  يھب ا س ںی  ي تلفغ ےس ناملسمن

 

ب
  هن وه، 

 

سالم ي د ا ر ا ال ا ےس  وه، وت ںی اھتےك ن ا ادتا ر  املسمونر ا  رشتعي اك  لمك افند

 -اگاهك اجےئ

 ںی

 

   ي ذموكر ه ب ا ال ابعر ت

 

 وك هي هبش   وه " ا س ےساتلچا تام اك مكح  ےك ن"املسمون هك ا س كلم ںی  ےهايگوج اهك  اجعم ا رلقور

 

ضعب رضحا ت

 ري  طلس يسك كلم  ںی ےك ن املسمون ر، ذهلا  ا رما د  امتم ا اكحم رشتعي ںیه مكح ےس نهك اهي وها  ےه

 

ا ذف هن وه امتم ا اكح رشتعي ےك ر

 

وت  نم ب

 ںیہن -اهك اج اتكس د ا ر  ا السالم ںیہن ا ےس

 

 د ر ست

 

ر ا ر   د ر  تقيقح يسك كلم ےك -ےه نكيل هي ب ا ت
ق
 هي ےه ےئيل ےك ا ےب  د ا ر  ا السالم 

 

 ا لص ب ا ت

 احلص وه ا اكحم اجر ى نرےےنپا  وك احلص وه، ا و ر  ا ںیہن ن  لمك ا ادتا ر  املسمونرپهك ا س 

 

ا ي   تلفغينپ و ه ا  ر ا  رھپ - ي  لمك دقر ت

 

 ب ا  وكب

 دشب د   ےئيل وت هي ا ےكن ںيامتم ا اكحم اجر ى هن نر ا سالم ےك ےس
گ

ا ه ےه

 

  ن

 

ا ذف نرںي  و ا س ت  ےهرپ، ا و ر  ا ن

 

، نكيل ا يكن هك امتم ا اكحم رشتعي وك ب

 ںیہن ا س رجمتاهن تلفغ  ي و هج س كلم د ا ر  ا السالم  ي يرع ف ےس

 

ا  اخر ح

 

ل  ا  هل  هيلد اھكي ے ت   ا  رپا و -وهب
م
  ر 

ي

 

س

د ا ر    ے هك  لال ه رس

ر تايئ هك و ه  املسمون ا السالم  ي يرع ف ںی
ر
 نر 

 

 د

 

 ںیوه ںی ےضبق ےك نرص  هي ب ا ت

 

   ي ابعر ت

 

 وك اجعم ا رلقور

 

ا س حرح  ، ا و ر  ا يس ب ا ت

ا ذف وهےت  وه، ينعي ا س ےكاتلچا اكحم  ےك ناملسمون هك ا س ںی  ےهايگريبعت ايك 

 

 هك و ه ا اكحم رشتعي ےك ، عطق رظن ا س ےكنوه ا اكحم ب

 اك وصتر  لكشم  هكن ا س د و ر  ںیوچ -ب ا  ںیہنےقب ه اطم

 

 ےنپب ا  و وجد  ا   ےك وهے  طلس ںی ےك ن هك وكيئ كلم املسمون  اھا س ب ا ت

د و 

 

ن

 

س
ا ذف هن نررپ نب ا 

 

 ےك ا س د و ر  ںی ، ا س ےئيلے ا ساليم ا اكحم ب

 

 ںیہن سا ھت هي هلئسم رصا ست

 

 ري ا ادتا ر   ےك ن املسمونرا   وها   هك ايبن

 

ر

ا ذف هن وه وت ا ےسرپ رور  رشتعي  لمك يسك كلم ںی

 

وج   هك د ا ر  ا السالم و ه ےهايگ ا  افت ايك رپ ؟هكلب رص  هي ےنهك ب ا  ںیہند ا ر  ا السالم اهك اجاگيئ  ب

 تاون نكيل دعب ےك - وهاتلچا يهن اك مكح  وه، ا و ر  ا س ںی ںی ےضبقےك ناملسمون

 

 رمكحا ون ںی نر

 

 احل   ي تلفغ ےس ناملسمن

 

ا يسي وصر ت

 ري ا ادتا ر  يھب ےك ناملسمون ا  يئ هك وكيئ كلم شيپ

 

ا ذف ںیہنوپا اكحم  ، ا و ر  ا س يم رشتعي ےك ےهر

 

نرا م اهقفےئ، وت دعب ےكںیه ر ى حرح ب

 يھب ے

 

ر تاد ىا س  ي رصا ست
ر
ر تاےتهچنانچ - 

ر
ل  ا  هل  هيل 

م
ا يم ر 

 

   ںیه  لال ه ا  ن بايد ن س

" وبهذا ظهر أن ما فً الشام من جبل تٌم هللا المسمى بجبل الدروز وبعض البالد التابعة كلُّها دار 
إسالم، ألنها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى، ولهم قضاة على دٌنهم و بعضهم ٌعلنون بشتم 

ن كل جانب، اإلسالم والمسلمٌن، و لكنهم تحت حكم والة أمورنا، وبالد اإلسالم محٌطة ببالدهم م
  وإذا أراد ولً األمر تنفٌذ أحكامنا فٌهم نفذها."
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 ر  وه  ينعي " ا س ےس
ه
ا 

 

 ط

 

 هي ب ا ت

گ

ا م ںی

 

 هك س

 

  يھب وج لبج ميت ا  هل  اك لالهق ےه ئ

 

ا م لبج ا دلر و ر

 

ا عب وج رهش ںیه ، و ه ا و ر  ا ےكس ےهاكسج ب

 

، و ه ب

 لالفو هچر، ويك هكن ا ست  د ا ر  ا السالم ںیه

 

 ى اكح ںی ن ا ن

 

اطمقب  د  ن ےك ےنپوج ا   ںیهئايض يھب ، ا و ر  ا ےكنم قووجد  ںیهاسيعيئ ا و ر  د و ر ر

 ںیںیه نرےت ےلصيف

 

  نوج لالهين ا سالم ا و ر  املسمون  ںیهو ه يھب ھچك ےس ، ا و ر  ا ن
 
ب

ڑ ا  
ب 
، ا و ر  تا تحت ںیه ،نكيل و ه امهر  اكحم  ےكںیه ال ںيتهكھ وك 

 ر  حر  ےس
ه
لا كل 

م
و  ا ساليم 

ك

 

ب
 ا 

ھ

گ

 ر 
ي

 ر، ا و ر  ا  ںیه ےوه ے

 

ا   ے امهر رپ و  ي ا الرم ا ن

 

ا ذف نرب

 

ا ذف نر اتكس ےه ےهاھچا اكحم ب

 

 "-وت ب

 

 

 ح

 

ر  و ا رخلا ح

 

ش
لع

ر ، ليبق ب ا ت  ا 
ر
 ا اكل

 

لا ن

 

ئ

 

سب
ا ر ، اتكت  ا اهجلد ، لصف يف ا 

 

ن
ح
م
ل

 عبط ج د ب د ( 666ص78)ر د  ا 

 ب د  و ا حض وه اجيت  ےه ا س ےس

 

ر
م
 

 

  ي  ےه ےئيل ےك د ا ر  ا السالم وه ے هك  يسك كلم ےك هي ب ا ت

 

اك  ن املسمونرپهك ا س ا لص ا تيمه ا س ب ا ت

ا اكحم اجر ى   د ا ر  ا السالم ي ےكرپ ، ا و ر  ا س اگوت ا س كلم وك د ا ر  ا السالم اهك اجےئ  ا ادتا ر   لمك ےهر؟ ا ب ا  ںیہن ا ادتا ر  ا و ر  هضبق  لمك ےه

 رمكحا ونهچر، ا وهےگن

 

  هن وه اكس وهنو ا   ي تلفغ ےس ن املسمن

 

ر تعي اك  لمك افند

 

ش
-)) 

 

[ঞ্চভ ধযাঃ প্রকতযক্ষা এফং যযাষ্ট্র নীকত 
এআ ধযাঙ্গয অঙ্গরাচয কফল ঙ্গরা – আরাভী যাষ্ট্র নযানয যাঙ্গষ্ট্রয াঙ্গথ িী ধযঙ্গিয 
ম্পিয যাখ্ঙ্গত াযঙ্গফ?  
এআ ভাঅরা ফুঝায জনয প্রথঙ্গভ আরাভী কপি াঙ্গে ৃকথফীয যাষ্ট্রগুঙ্গরায যক্ষঙ্গত্র ‘দারুর 
আরাভ’  ‘দারুর যফ’ ফা ‘দারুর িুপয’ নাঙ্গভ যম দুকি কযবালা ফযফহৃত  তায িাযা 
িী ঈঙ্গেয তা অঙ্গরাচনা িঙ্গয যনা ভুনাকফ-ঈঙ্গমাগী ভঙ্গন ঙ্গে।   
 
‘দারুর আরাভ’  ‘দারুর যফ’ 
দারুর আরাভ িাযা ঈঙ্গেয ঐ যাষ্ট্র মা ভুরানঙ্গদয িব্জা যঙ্গঙ্গছ এফং তাঙ্গত তাঙ্গদয 
এভন কযূিয দখ্রদাকযত্ব িাঙ্গভ যঙ্গঙ্গছ যম, তাঙ্গত তাঙ্গদয অিাভ িামযিযীবাঙ্গফ চঙ্গর। 
যমভন অল্লাভা াযাখ্ী যাভাতুল্লাক অরাআক দারুর আরাঙ্গভয ংজ্ঞা এবাঙ্গফ কদঙ্গঙ্গছন,  

  المسلمٌن ٌد تحت ٌكون الذي للموضع اسم اإلسالم دار فإن
 ‚‘দারুর আরাভ’ ঐ বূখ্ঙ্গন্ডয নাভ মা ভুরভানঙ্গদয িব্জা যঙ্গঙ্গছ।‛ 
(যহু কাযীর িাফীয: কযঙ্গেদ-১২৭, খ্ন্ড-৪, ৃষ্ঠা-৮৬) 
 
‘জাকভঈয  রুভুজ’ এ ‘অর-িাকপ’ এয ফযাত কদঙ্গ এয ংজ্ঞা এবাঙ্গফ যদা ঙ্গঙ্গছ,  

  آمنٌن فٌه كانوا و المسلمٌن إمام حكم فٌه ٌجري ما اإلسالم دار
‚‘দারুর আরাভ’ ঐ বূখ্ন্ড মাঙ্গত ভুরভানঙ্গদয আভাভ (যাষ্ট্র প্রধান) এয ান চঙ্গর এফং 
ভুরভানযা যখ্াঙ্গন কনযািায াঙ্গথ ফফা িঙ্গয।‛ 
(জাকভঈয  রুভুজ:খ্ন্ড-৪, ৃষ্ঠা-৫৫৬) 
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মকদ ভুরভানঙ্গদয াঙ্গত থািায পর এআ ায িথা কছর যম, ঈক্ত যাঙ্গষ্ট্র ির অআন 
আরাভী যীত যভাতাঙ্গফি চরঙ্গফ, কিন্তু ভুরভান ািঙ্গদয গাপরকতয িাযঙ্গি মকদ 
কযূিয যীত জাকয না থাঙ্গি, তফু মকদ ক্ষভতা ভুরভানঙ্গদয াঙ্গত থাঙ্গি তাঙ্গর 
তাঙ্গি দারুর আরাভআ ফরা ঙ্গফ।  
জাকভঈয  রুভুঙ্গজয ঈঙ্গযাক্ত ফক্তঙ্গফয মা ফরা ঙ্গঙ্গছ, ‚ঐ বূখ্ঙ্গন্ড ভুরভানঙ্গদয আভাভ (যাষ্ট্র 
প্রধান) এয ান চঙ্গর‛ এ যথঙ্গি িাঙ্গযা িাঙ্গযা এআ ঙ্গন্দ ঙ্গ যগঙ্গছ, 
‘এখ্াঙ্গন হুিুভ িাযা আরাভী যীঙ্গতয ির কফধান ঈঙ্গেয। িাঙ্গজআ মকদ ভুরভানঙ্গদয 
অত্বাধীন যিান যাঙ্গষ্ট্র যীঙ্গতয ির কফধান জাকয না থাঙ্গি তাঙ্গর তাঙ্গি দারুর 
আরাভ ফরা ঙ্গফ না।’ 
কিন্তু এ িথা  দুযি ন। প্রিৃতঙ্গক্ষ যিান যাষ্ট্র দারুর আরাভ ফঙ্গর প্রতীভান ায 
জনয জনয ভূর কফল ঙ্গে তাঙ্গত ভুরভানঙ্গদয কযূিয ক্ষভতা থািা এফং তাঙ্গত তাঙ্গদয 
অিাভ জাকয িযায ূিয াভথযয থািা। এযয মকদ তাযা তাঙ্গদয গাপরকত এফং ত্রুকিয 
িাযঙ্গি ির অিাভ জাকয না িঙ্গয তাঙ্গর এিা তাঙ্গদয জনয ভাযাত্নি গুনা। 
যীঙ্গতয ির অিাভ জাকয িযা তাঙ্গদয ফযিতযফয। কিন্তু তাঙ্গদয এআ অভাজযনী 
গাপরকতয িাযঙ্গি ঈক্ত যাষ্ট্র দারুর আরাঙ্গভয ংজ্ঞা যথঙ্গি যফয ঙ্গ মাঙ্গফ না। 
 
তুকভ যদঙ্গখ্ছ, অল্লাভা াযাখ্ী যাভাতুল্লাক অরাআক দারুর আরাঙ্গভয ংজ্ঞা শুধু 
এতিুিু ফঙ্গরঙ্গছন, তা ভুরভানঙ্গদয িব্জা যঙ্গঙ্গছ। 
অয এ কফলিাঙ্গিআ জাকভঈয  রুভুঙ্গজয ফক্তঙ্গফয এবাঙ্গফ ফরা ঙ্গঙ্গছ, ‚তাঙ্গত ভুরভানঙ্গদয 
আভাভ (যাষ্ট্র প্রধান) এয ান চঙ্গর‛। থযাৎ তায অআন িামযিয । ঐ অআন  
যীতম্যত কি’না তায প্রকত ভ্রুঙ্গক্ষ িযা কন। 
যমঙ্গতু ঐ মাভানা ‘যিান যাষ্ট্র ভুরভানঙ্গদয াঙ্গত থািা ঙ্গত্ব তায কধফাীযা তাঙ্গত 
আরাভী অিাভ জাকয িযঙ্গফ না, তা িল্পনা িযা ভুকির কছর , পঙ্গর ঐ মাভনা 
ুস্পষ্ট িঙ্গয ফকিযত কন, ভুরভানঙ্গদয কধনস্থ যিান যাঙ্গষ্ট্র কযূিয যীত জাকয না 
থািঙ্গর তাঙ্গি দারুর আরাভ ফরা ঙ্গফ কি’না। ফযং শুধু এতিুিু ফরায ঈয ক্ষযাি িযা 
ঙ্গঙ্গছ, ‚‘দারুর আরাভ’ ঐ বূখ্ন্ড মা ভুরভানঙ্গদয িব্জা যঙ্গঙ্গছ এফং তাঙ্গত তাঙ্গদযআ 
হুিুভ চঙ্গর‛। 
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কিন্তু যফতযী মাভানা ভুরভান ািঙ্গদয গাপরকতয িাযঙ্গি মখ্ন এভন ূযত াভঙ্গন 
অঙ্গরা, ‘যিান যাষ্ট্র ভুরভানঙ্গদয ক্ষভতাধীন কিন্তু তাঙ্গত আরাভী যীত কযূিয জাকয 
যনআ’ তখ্ন যফতযী মাভানায পুিাাগি তা স্পষ্টবাঙ্গফ ফঙ্গর কদঙ্গঙ্গছন {ঙ্গম, এফ যাষ্ট্র 
দারুর আরাভ}। 
যমভন- অল্লাভা আফঙ্গন অঙ্গফদীন াভী যাভাতুল্লাক অরাআক ফঙ্গরন,  

جبل تٌم هللا المسمى بجبل الدروز وبعض البالد التابعة كلُّها دار  " وبهذا ظهر أن ما فً الشام من
إسالم، ألنها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى، ولهم قضاة على دٌنهم و بعضهم ٌعلنون بشتم 
اإلسالم والمسلمٌن، و لكنهم تحت حكم والة أمورنا، وبالد اإلسالم محٌطة ببالدهم من كل جانب، 

  ر تنفٌذ أحكامنا فٌهم نفذها."وإذا أراد ولً األم

‚এ যথঙ্গি ফুঙ্গঝ অঙ্গ, াঙ্গভয ‘তাআভুল্লাহ্’ াাড় মাঙ্গি ‘দারুম াাড়’ ফরা  এফং 
এয িগযত অঙ্গযা িতি য ফগুঙ্গরাআ দারুর আরাভ। যিননা যগুঙ্গরায 
াি মকদ দারুম ফা নাাযা এফং তাঙ্গদয কনঙ্গজঙ্গদয ধভযী কফচাযি যঙ্গঙ্গছ মাযা 
তাঙ্গদয ধঙ্গভযয কফধান নুমাী কফচায পাারা িঙ্গয, তাঙ্গদয ভঙ্গধয কিছু যরাি এভন 
যঙ্গঙ্গছ মাযা প্রিাঙ্গয আরাভ  ভুরভানঙ্গদয ফযাাঙ্গয িিুকক্ত িঙ্গয থাঙ্গি; কিন্তু তাযা 
িঙ্গরআ অভাঙ্গদয ভুরভান ািঙ্গদয ধীনস্থ। দারুর আরাভ চতুকদযি যথঙ্গি তাঙ্গদয 
এরািাঙ্গি যফষ্টন িঙ্গয যযঙ্গখ্ঙ্গছ। ভুরভান ািগি মখ্নআ চাআঙ্গফন তাঙ্গদয ঈয 
অভাঙ্গদয অিাভ জাকয িঙ্গয কদঙ্গত াযঙ্গফন।‛ 
 
(‘যেুর ভুতায’, কিতাফুর কজাদ, ‘ফাফুর ঈকয ার খ্াযাজ’ এয এিিু অঙ্গগ 
‘আকত’ভানুর িাঙ্গপয’ ংক্রাি কযঙ্গেদ। খ্ন্ড-১২, ৃষ্ঠা-৬৬০, নতুন ংস্কযি।) 
এ যথঙ্গি এ কফলকি অঙ্গযা স্পষ্ট ঙ্গ মা যম, যিান যাষ্ট্র দারুর আরাভ ায জনয 
ভূর গুরুত্ব ঙ্গরা তাঙ্গত ভুরভানঙ্গদয কযূিয িব্জা  ক্ষভতা অঙ্গছ কি’না। মকদ কযূিয 
ক্ষভতা যথঙ্গি থাঙ্গি তাঙ্গর ঐ যাষ্ট্রঙ্গি দারুর আরাভ ফরা ঙ্গফ এফং তায ঈয দারুর 
আরাঙ্গভযআ অিাভ জাকয ঙ্গফ। মকদ ভুরভান ািঙ্গদয গাপরকতয িাযঙ্গি তাঙ্গত 
কযূিযরুঙ্গ যীত জাকয ঙ্গত না াঙ্গয।] 
[আরাভ অয কাী নজকযযাতঃ ৩২৪-৩২৭] 
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াভঙ্গন কগঙ্গ ফতযভান ভুরভান নাভধাযী ািঙ্গদয দখ্ঙ্গর থািা িুপযী অআন িাযা াকত 
গিতাকিি যাষ্ট্রগুঙ্গরাঙ্গি দারুর আরাভ দাকফ িঙ্গয কতকন ফঙ্গরন-  

 ر  كلما و ر   
ه
 ںی ےس 

 

 ر  ا ب ك رپ د ا ر  ا السالم  ي يرع ف يھب   ۓںی  ا ادتا ر  املسمونن ي ےك اھت ںی ےه ا س  ي  وچ هكن ا ن
ه
 ںی ےس 

 

ا ن

 -اصد ق ا  يت ےه

[ঙ্গমঙ্গতু এ ফ যাঙ্গষ্ট্রয প্রঙ্গতযিিায ক্ষভতা ভুরভানঙ্গদযআ াঙ্গত, এ িাযঙ্গি এগুঙ্গরায 
প্রঙ্গতযিিায ঈয দারুর আরাঙ্গভয ংজ্ঞা প্রঙ্গমাজয।] 
[আরাভ অয কাী নজকযযাতঃ ৩৩১] 
 
তাাঁয এ দুআ ফক্তঙ্গফয কতকন তযি কযষ্কায বালা ফযক্ত িঙ্গযঙ্গছন, (ফতযভান ভুকরভ নাভধাযী 
ািঙ্গগাষ্ঠী মকদ িুপযী অআন িাযা যাষ্ট্র ান িযঙ্গছ তফু তাযা ভুরভান। তাঙ্গদয 
ক্ষভতাধীন যাষ্ট্রগুঙ্গরা ‘দারুর আরাভ’ তথা আরাভী যাষ্ট্র। াভুর অআম্যা াযাখ্ী য. 
(ভৃতুযঃ ৪৯০) এফং অল্লাভা িূহুতানী য. (ভৃতুযঃ ৯৫০ ক.) এয ফক্তফয যথঙ্গি তা 
স্পষ্টবাঙ্গফ ফুঝা মা। অয অল্লাভা আফঙ্গন অঙ্গফদীন াভী য. (ভৃতুযঃ ১২৫২ ক.) এয 
ফক্তফয যথঙ্গি তা ুস্পষ্ট ফুঝা মা।) 
 
অভযা অআম্যাঙ্গ যিযাঙ্গভয ফক্তফযগুঙ্গরাঙ্গি মযাঙ্গরাচনা িঙ্গয  যদখ্ঙ্গফা, তাাঁঙ্গদয ফক্তফযগুঙ্গরা 
যথঙ্গি তাাঁয এ দাকফয যিান ভথযন াা মা কি’না। াঙ্গথ াঙ্গথ তাাঁঙ্গদয এ ফক্তফযগুঙ্গরায 
প্রিৃত প্রঙ্গাগ যক্ষত্র িী ঙ্গফ তা অঙ্গরাচনা িযঙ্গফা  আনাঅল্লা।  

*** 
 
অআম্যাঙ্গ যিযাঙ্গভয ফক্তফযভূঙ্গয মযাঙ্গরাচনাঃ 
মযাঙ্গরাচনায াযিথাঃ 
াভুর অআম্যা াযাখ্ী য. (ভৃতুযঃ ৪৯০ক.) এয মাভানা িুপযী অআন কদঙ্গ যাষ্ট্র 
কযচারনা িথা িল্পনা িযা িকিন কছর। যমভনিা তাকি ঈভানী াঙ্গফ দা.ফা. কনঙ্গজ 
স্বীিায িঙ্গযঙ্গছন।   
িাঙ্গজআ তাাঁয ফক্তফযঃ ‚‘দারুর আরাভ’ ঐ বূখ্ঙ্গন্ডয নাভ মা ভুরভানঙ্গদয িব্জা যঙ্গঙ্গছ‛ 
িাযা এ িথা িীবাঙ্গফ যফাঝা মাঙ্গফ, িুপযী অআন কদঙ্গ কযচাকরত যাষ্ট্র দারুর আরাভ ?! 
িুপযী অআন যতা তাাঁয মাভানা কছরআ না।  
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ফযং তাাঁয মাভানা যমঙ্গতু কযূিয আরাভ িাঙ্গভ কছর িাঙ্গজআ ‘ভুরভানঙ্গদয াঙ্গত 
থািা’য িাযা এিাআ ঈঙ্গেয, ভুরভানযা তাঙ্গত কনযািায াঙ্গথ যীত ফািফান িযঙ্গত 
াঙ্গয। 
তএফ, তাাঁয ফক্তফয যথঙ্গি যমফ যাঙ্গষ্ট্র কযূিয আরাভ িাঙ্গভ যঙ্গঙ্গছ যগুঙ্গরা দারুর 
আরাভ যফাঝা মা। িুপয াকত যাষ্ট্র দারুর আরাভ া তাাঁয ফক্তফয যথঙ্গি যফাঝা মা 
না।  
 

অল্লাভা িূহুতানী য. (ভৃতুযঃ ৯৫০ ক.) এয ফক্তফযঃ ‚‘দারুর আরাভ’ ঐ বূখ্ন্ড যমখ্াঙ্গন 
ভুরভানঙ্গদয আভাভ (যাষ্ট্র প্রধান) এয ান চঙ্গর এফং ভুরভানযা যখ্াঙ্গন কনযািায 
াঙ্গথ ফফা িঙ্গয।‛ 
এখ্াঙ্গন ‘আভাভুর ভুকরভীন’ এিিা কযবালা। অয কযবালায এিিা ুকনকদযষ্ট থয থাঙ্গি। 
ম্ভাফয ির থযআ ঈঙ্গেয  না।  
যমভন, ‘ারাত’ এিিা কযবালা। মা এিিা কনকদযষ্ট আফাদাত যফাঝা। ারাঙ্গতয 
অকবধাকনি থয – যদাা। কিন্তু কযবালা ির যদাাঙ্গিআ ারাত ফঙ্গর না।  
অল্লাভা িূহুতানী য. দারুর আরাঙ্গভয ংজ্ঞা প্রদাঙ্গনয ূঙ্গফয কযষ্কায ফঙ্গর কদঙ্গঙ্গছন, 
এখ্াঙ্গন ‘আভাভুর ভুকরভীন’ িাযা অরুর র ার অিদ িতৃি ফাআাতিৃত যী 
আভাভ ঈঙ্গেয। 
 
তদ্রু এখ্াঙ্গন ‘আভাভুর ভুকরভীঙ্গনয ান’ িাযা ফ ধযঙ্গিয ান ঈঙ্গেয ন। জাঙ্গম-
নাজাঙ্গম, ারার-াযাভ, ইভানী-িুপযী ফ ধযঙ্গিয ান ঈঙ্গেয ন।  
ফযং এখ্াঙ্গন ‘আভাভুর ভুকরভীঙ্গনয ান’ িাযা আরাভী ান ঈঙ্গেয। যিননা আভাভ 
কনমুক্ত িযাআ  আরাভী যীত ফািফাঙ্গনয জনয।যীঙ্গতয কফঙ্গযাোচযঙ্গিয জনয ন। 
যম আভাভ যীঙ্গতয কফঙ্গযাোচযি িঙ্গয য অয আভাভ ায যমাগয থাঙ্গি না। তাঙ্গি 
কযঙ্গ যপরা ঈম্যঙ্গতয ঈয াকজফ। 
 
তদ্রু তাাঁয ফক্তফযঃ ‘ভুরভানযা যখ্াঙ্গন কনযািায াঙ্গথ ফফা িঙ্গয’ িাযা িীন ারন 
 কনযািা ঈঙ্গেয। যম কনযািা রাঙ্গবয জনয িীন কফজযন যদা ছাড়া গতযিয যনআ তা 
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ঈঙ্গেয ন। যীদ অভদ গােুী য. তাাঁয পঙ্গতাা এ ফযাাঙ্গয কফিাকযত অঙ্গরাচনা 
িঙ্গযঙ্গছন।  
তএফ, িূহুতানী য. এয  ফক্তঙ্গফযয থয দাাঁড়ারঃ ‚‘দারুর আরাভ’ ঐ বূখ্ন্ড মা 
অরুর র ার অিদ িতৃি ফাআাতিৃত যী আভাঙ্গভয ানাধীন যঙ্গঙ্গছ। যমখ্াঙ্গন 
আরাভী অিাভ চঙ্গর এফং ভুরভানযা কনযািায াঙ্গথ তাঙ্গদয িীঙ্গনয কফকধ-কফধান ারন 
িযঙ্গত াঙ্গয।‛ 
যম যাঙ্গষ্ট্র আরাভী অিাভ চঙ্গর না ফযং িুপযী কফধান চঙ্গর; যমখ্াঙ্গন হুদ, যিা, কজাদ 
 িীঙ্গনয নযানয কফধান ফািফান জঘনয যাধ ফঙ্গর কফঙ্গফকচত  যফ যাষ্ট্রঙ্গি এআ 
ফক্তঙ্গফয ‘দারুর আরাভ’ তথা আরাভী যাষ্ট্র ফরা কন।  
 
অল্লাভা াভী য. এয ফক্তঙ্গফযয ায িথা- অল্লা তাঅরায নাকমরিৃত যী অআন িাযা 
াকত আরাভী যাঙ্গষ্ট্রয এিিা ংঙ্গ িাঙ্গপযযা প্রবাফারী ঙ্গ ঈঙ্গিঙ্গছ। ভুরভান 
ািঙ্গদয ঈকচৎ কছর তাঙ্গদযঙ্গি দভন িযা, কিন্তু তাযা তা াভথযয থািা ঙ্গি তাঙ্গদযঙ্গি 
দভন িঙ্গযনকন। এআ ুঙ্গমাঙ্গগ িাঙ্গপযযা যখ্াঙ্গন িুপযী িঙ্গয যফড়াঙ্গে। এআ দভন না িযা 
তাঙ্গদয যাধ।  
এ যথঙ্গি যফাঝা মা, যিান আরাভীয যাঙ্গষ্ট্রয াঙ্গিয ককথরতায িাযঙ্গি মকদ তাঙ্গত 
নযা যাধ এভনকি িুপযী চরঙ্গত থাঙ্গি তাঙ্গর তা দারুর আরাভআ যথঙ্গি মাঙ্গফ। 
দারুর িুপয ঙ্গ মাঙ্গফ না।  
কিন্তু এ যথঙ্গি কিছুঙ্গতআ এ িথা যফাঝা মা না, যমফ যাঙ্গষ্ট্রয ািযা অল্লা তাঅরায 
যীতঙ্গি প্রতযাখ্যান িঙ্গয কদঙ্গ ভানফ যকচত যীত কফঙ্গযাধী িুপযী অআন কদঙ্গ যাষ্ট্র 
কযচারনা িযঙ্গছ যগুঙ্গরা ফ ‘দারুর আরাভ’ তথা ‘আরাভী যাষ্ট্র’। 
কফিাকযত অঙ্গরাচনা অল্লাভা াভী য. এয ফক্তঙ্গফযয মযাঙ্গরাচনা অঙ্গফ আনাঅল্লা। 

*** 
 

মযাঙ্গরাচনাঃ 
 আভাভ াযাখ্ী য. (ভৃতুয-৪৯০ক.) এয ফক্তঙ্গফযয মযাঙ্গরাচনাঃ 
ভুপতী তাকি ঈভানী াঙ্গফ দা.ফা. আভাভ াযাখ্ী য. এয ফক্তঙ্গফযয এিিা ং ঈঙ্গল্লখ্ 
িঙ্গযঙ্গছন।  
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আভাভ াযাখ্ী য. এয ূিয ফক্তফযকি কননরু-  
 باب : ما يقطع من الخشب ، وما يصاب من الملح وغيره

ام لقطع الشجر فوصلوا إلى مكان ٌخاف فٌه المسلمون ، ثم قطعوا وإذا خرجت سرٌة بإذن اإلم(
 ). الخشب وجاءوا به فهو غنٌمة ٌخمس

ألن الموضع الذي ال ٌؤمن فٌه المسلمون من جملة دار الحرب ، فإن دار اإلسالم اسم للموضع الذي 
لمسلمٌن ال ٌؤمنون فإن قٌل : كما أن ا. ٌكون تحت ٌد المسلمٌن ، وعالمة ذلك أن ٌؤمن فٌه المسلمون

قلنا : نعم ، ولكن هذه البقاع كانت فً ٌد أهل . فً هذا المكان ، فكذلك أهل الحرب ال ٌؤمنون فٌه
الحرب ، فال تصٌر دار اإلسالم إال بانقطاع ٌد أهل الحرب عنها من كل وجه . وهذا ؛ ألن ما كان 

نى هو مثله أو فوقه ، وإذا ثبت أنه من ثابتا فإنه ٌبقى ببقاء بعض آثاره ، وال ٌرتفع إال باعتراض مع
فهذا مال أصابه المسلمون  . الخشب ٌكون فً ٌد أهل الحرب أرض أهل الحرب فما ٌكون فٌه من

 اهـ .من أهل الحرب بطرٌق القهر ، وهو الغنٌمة بعٌنه 
 

ফক্তঙ্গফযয তযজভা মাায ূঙ্গফয আভাভ াযাখ্ী য. যিান যপ্রকক্ষঙ্গত িথাকি ফঙ্গরঙ্গছন তা 
যজঙ্গন যনা মাি। 
আভাভ াযাখ্ী য. এয ফক্তঙ্গফযয যপ্রক্ষাি কফঙ্গেলিঃ  
াযাখ্ী য. গনীভঙ্গতয অঙ্গরাচনা িথাকি ফঙ্গরঙ্গছন।  

ভুরভানঙ্গদয যিান কক্তারী দর দারুর যফ যথঙ্গি কক্ত প্রঙ্গাগ িঙ্গয যম ভার কনঙ্গ 
অঙ্গ তাঙ্গি গনীভত ফঙ্গর।  

গনীভঙ্গতয কফধান ঙ্গে- তায খু্ভু (এি ঞ্চভাং) ফাআতুর ভাঙ্গর জভা কদঙ্গত ঙ্গফ।  

যিান ভার গনীভত ায জনয তা দারুর যফ যথঙ্গি রাব িযা তয। দারুর যফ যথঙ্গি 
রব্ধ না ঙ্গর তা গনীভত ঙ্গফ না। 
এখ্ন প্রশ্ন ঙ্গরা, দারুর যফ ফরঙ্গত িী ফুঝা ? 

-যমফ যাষ্ট্র যাকয িাঙ্গপযঙ্গদয দখ্ঙ্গর অঙ্গছ যগুঙ্গরা যতা দারুর যফ া স্পষ্ট।  

-তদ্রু যম ফ যাষ্ট্র যাকয ভুরভানঙ্গদয াঙ্গত অঙ্গছ, ভুরভানযা যখ্াঙ্গন কনযািায 
াঙ্গথ আরাভী যীত ারন িযঙ্গত াযঙ্গছ, িাঙ্গপযযা যখ্াঙ্গন ভুরভানঙ্গদয যথঙ্গি 
অভান (কনযািা) যনা ফযতীত ফফা িঙ্গযঙ্গত াঙ্গয না – যগুঙ্গরা দারুর আরাভ 
া স্পষ্ট।  

-কিন্তু যমফ বূখ্ন্ড ভুরভানঙ্গদয াঙ্গত যনআ, িাঙ্গপযঙ্গদয াঙ্গত যনআ যগুঙ্গরায িী 
কফধান ? 



36 

 

 

 

যগুঙ্গরা কি দারুর আরাভ না দারুর যফ ? 

না‟কি এ দুঙ্গিায যিানকিআ ন; ফযং তৃতী নতুন অঙ্গযিকি প্রিায ? 

মকদ এফ বূখ্ন্ড দারুর যফ  তাঙ্গর যখ্ান যথঙ্গি রব্ধ ভার গনীভত ফঙ্গর গিয ঙ্গফ 
এফং তা যথঙ্গি খু্ভু যনা ঙ্গফ।  

অয মকদ দাযর যফ না  তাঙ্গর তা যথঙ্গি রব্ধ ভার গনীভত ধযা ঙ্গফ না এফং তা 
যথঙ্গি গনীভঙ্গতয খু্ভু যনা ঙ্গফ না।  

াযাখ্ী য. ফঙ্গরন, এফ বূখ্ন্ড দারুর যফ । িাঙ্গজআ যখ্ান যথঙ্গি রব্ধ ভার গনীভত 
ফঙ্গর গিয ঙ্গফ এফং তা যথঙ্গি খু্ভু যনা ঙ্গফ।  

এখ্ন এখ্াঙ্গন অকি ঙ্গত াঙ্গয, এফ বূখ্ন্ড যতা িাঙ্গপযঙ্গদয দখ্ঙ্গর যনআ, যমভন তা 
ভুরভানঙ্গদয দখ্ঙ্গর যনআ। ভুরভানযা যমভন যখ্াঙ্গন কনযাদ ন, িাঙ্গপযযা  যখ্াঙ্গন 
কনযাদ ন।  

িাঙ্গপযঙ্গদয দখ্ঙ্গর যমঙ্গতু যনআ িাঙ্গজআ তা দারুর যফ  িীবাঙ্গফ ?  

াযাখ্ী য. জাফ যদন-  
এফ বূখ্ন্ড িাঙ্গপযঙ্গদয দখ্ঙ্গর না থািঙ্গর দারুর যফ। যিননা, দারুর যফ ায 

জনয িাঙ্গপযঙ্গদয াঙ্গত থািা জরুযী ন। ভুরভানঙ্গদয াঙ্গত না থািঙ্গরআ তা দারুর 

যফ। চাআ তা িাঙ্গপযঙ্গদয দখ্ঙ্গর থািুি ফা না থািুি।  

যিননা এফ বূখ্ন্ড এি ভ িাঙ্গপযঙ্গদয াঙ্গত কছর। তখ্ন যগুঙ্গরা দারুর িুপয কছর। 

ভুরভানঙ্গদয াঙ্গত না অঙ্গর যগুঙ্গরা দারুর িুপয কঙ্গঙ্গফআ যথঙ্গি মাঙ্গফ।  

যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক া াল্লাভ মখ্ন নফী ঙ্গ অঙ্গরন তখ্ন াযা দুকনা 
িাঙ্গপযঙ্গদয াঙ্গত কছর। যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক া াল্লাঙ্গভয দাাঙ্গতয িাযা ভানফ 
জাকত ইভানদায  িাঙ্গপয এ দুআ দঙ্গর বাগ ঙ্গ ঙ্গড়। কতকন অল্লা তাঅরায অঙ্গদঙ্গ 
ভুকভনঙ্গদযঙ্গি কনঙ্গ ভদীনা কজযত িঙ্গয যখ্াঙ্গন আরাভী যাষ্ট্র িাঙ্গভ িঙ্গযন। ভদীনা 
দুকনায ফুঙ্গি ফযপ্রথভ দারুর আরাভ। অয ফাকি াযা দুকনা দারুর িুপয কঙ্গঙ্গফআ 
যঙ্গ মা। 
এযয াাফাঙ্গ যিযাভ  তাাঁঙ্গদয যফতযী মাভানায ভুরভানগি তযফাযী াঙ্গত কফঙ্গশ্বয 
ির প্রাঙ্গি ছুঙ্গি মান। তাাঁযা যমফ এরািা কফজ িঙ্গয যখ্াঙ্গন আরাভী ান িাঙ্গভ 
িযঙ্গত যঙ্গযঙ্গছন যগুঙ্গরা দারুর আরাভ ঙ্গঙ্গছ। অয যমগুঙ্গরাঙ্গত আরাভী ান িাঙ্গভ 
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িযঙ্গত াঙ্গযনকন যগুঙ্গরা অঙ্গগয ভঙ্গতা দারুর িুপযআ যঙ্গ যগঙ্গছ। যগুঙ্গরা ফতযভাঙ্গন 
িাঙ্গপযঙ্গদয াঙ্গত থািঙ্গর যমভন দারুর যফ, িাঙ্গপযঙ্গদয াঙ্গত না থািঙ্গর অঙ্গগ যথঙ্গি 
দারুর যফ কছর য কঙ্গঙ্গফ এখ্ঙ্গনা তা দারুর যফ।  

যভাি িথা- আরাভী ানাধীন ন এভন ির বূখ্ন্ডআ দারুর যফ। চাআ তা ফতযভাঙ্গন 
িাঙ্গপযঙ্গদয াঙ্গত থাি ফা না থাি।  

থযাৎ ঐ তৃতী প্রিায বূখ্ন্ড মা ভুরভানঙ্গদয াঙ্গত যনআ, িাঙ্গপযঙ্গদয াঙ্গত যনআ 
যগুঙ্গরা যম দারুর যফ এিথা ফুঝাঙ্গনায জনযআ কতকন ফঙ্গরঙ্গছন –  

 مٌن فإن دار اإلسالم اسم للموضع الذي ٌكون تحت ٌد المسل

“দারুর আরাভ ঐ বূখ্ঙ্গন্ডয নাভ মা ভুরভানঙ্গদয িব্জা যঙ্গঙ্গছ।” 

থযাৎ দারুর আরাভ ঙ্গত যগঙ্গর ভুরভানঙ্গদয দখ্ঙ্গর অা অফযি। মা ভুরভানঙ্গদয  

দখ্ঙ্গর যনআ তা দারুর যফ। চাআ তা িাঙ্গপযদয াঙ্গত থািুি ফা না থািুি। 

  

মখ্ন াফযি ঙ্গরা, যম জাগা যথঙ্গি িাি অনা ঙ্গঙ্গছ তা দারুর যফ, তখ্ন ঈক্ত িাি 
গনীভত কফঙ্গফকচত ঙ্গফ এফং তা যথঙ্গি খু্ভু যনা ঙ্গফ।  

 

এফায াযাখ্ী য. এয ূিয ফক্তফযকিয প্রকত রক্ষয িকয। তাঙ্গরআ কফলকি ফুঙ্গঝ এঙ্গ 
মাঙ্গফ আনাঅল্লা।  

 تاب : ما يقطع من الخشة ، وما يصاب من الملح وغيره

يكاٌ ٚخاف فّٛ انًسهًٌٕ ، ثى قطؼٕا )ٔإرا خشجت سشٚح تئرٌ اإلياو نقطغ انشجش فٕصهٕا إنٗ 

ألٌ انًٕظغ انز٘ ال ٚأيٍ فّٛ انًسهًٌٕ يٍ جًهح داس انحشب  انخشة ٔجاءٔا تّ فٕٓ غًُٛح ٚخًس.(

 . ، فئٌ داس اإلسالو اسى نهًٕظغ انز٘ ٚكٌٕ تحت ٚذ انًسهًٍٛ ، ٔػاليح رنك أٌ ٚأيٍ فّٛ انًسهًٌٕ

 . انًكاٌ ، فكزنك أْم انحشب ال ٚأيٌُٕ فّٛفئٌ قٛم : كًا أٌ انًسهًٍٛ ال ٚأيٌُٕ فٙ ْزا 

قهُا : َؼى ، ٔنكٍ ْزِ انثقاع كاَت فٙ ٚذ أْم انحشب ، فال تصٛش داس اإلسالو إال تاَقطاع ٚذ أْم 

انحشب ػُٓا يٍ كم ٔجّ . ْٔزا ؛ ألٌ يا كاٌ ثاتتا فئَّ ٚثقٗ تثقاء تؼط آثاسِ ، ٔال ٚشتفغ إال 

ا ثثت أَّ يٍ أسض أْم انحشب فًا ٚكٌٕ فّٛ يٍ انخشة تاػتشاض يؼُٗ ْٕ يثهّ أٔ فٕقّ ، ٔإر

فٓزا يال أصاتّ انًسهًٌٕ يٍ أْم انحشب تطشٚق انقٓش ، ْٕٔ انغًُٛح  . ٚكٌٕ فٙ ٚذ أْم انحشب

 اْـ .تؼُّٛ 

 

“[কযঙ্গেদঃ যম িাি িািা  এফং রফি ফা নয মা কিছু রাব  (তায কফধান) 
আভাঙ্গভয নুভকতক্রঙ্গভ যিান াকযযা (দর) গাছ িািঙ্গত যফয ঙ্গ মকদ এভন স্থাঙ্গন যৌঁঙ্গছ 
যমখ্াঙ্গন ভুরভানযা বঙ্গ থািঙ্গত , তাযয যখ্ান যথঙ্গি িাি যিঙ্গি কনঙ্গ অঙ্গ তাঙ্গর 
তা গনীভত। তা যথঙ্গি (ফাআতুর ভাঙ্গরয জনয) খু্ভু (এি ঞ্চভাংভ ) যনা ঙ্গফ।] 
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{যিননা যমখ্াঙ্গন ভুরভানযা কনযাদ ন তা দারুর যঙ্গফয িবুযক্ত। িাযি দারুর 

আরাভ ঙ্গে ঐ বূখ্ঙ্গন্ডয নাভ মা ভুরভানঙ্গদয াঙ্গত যঙ্গঙ্গছ। অয তায (থযাৎ 

ভুরভানঙ্গদয াঙ্গত থািায) অরাভত ঙ্গে- যখ্াঙ্গন ভুরভানযা কনযাদ।  

মকদ ফরা  - ঐ বূখ্ঙ্গন্ড ভুরভানযা যমভন কনযাদ ন,  দারুর যঙ্গফয কধফাীযা 
যখ্াঙ্গন কনযাদ ন (তাঙ্গর তা দারুর যফ  িীবাঙ্গফ?)। 
(ঈিঙ্গয) ফরঙ্গফা – যাাঁ (িথা কিি যম, দারুর যঙ্গফয কধফাীযা যখ্াঙ্গন কনযাদ ন।) 
কিন্তু (এয য তা দারুর যঙ্গফয িবুযক্ত। যিননা,) এফ বূখ্ন্ড এি ভ যফী 
িাঙ্গপযঙ্গদয াঙ্গত কছর। িাঙ্গজআ যফীঙ্গদয িতৃত্ব ফয কদি যথঙ্গি কন:ঙ্গল ায অগ 
মযি তা দারুর আরাভ ঙ্গফ না। িাযি- মা এি ভ কফদযভান কছর, তায যিান কনদযন 
ফাকি থািঙ্গর তা কফদযভান যঙ্গঙ্গছ ফঙ্গরআ ধযা ঙ্গফ। তায ভমযাঙ্গয ফা তায যচঙ্গ 
কক্তারী যিান কিছু তায স্থান দখ্র না িঙ্গয যনায অগ মযি তা দূযীবূত ঙ্গফ না। 

তএফ, মখ্ন তা যফী িাঙ্গপযঙ্গদয বূখ্ন্ড প্রভাকিত ঙ্গরা, তখ্ন তাঙ্গত যম িাি যঙ্গঙ্গছ তা 
যফীঙ্গদয দখ্ঙ্গর যঙ্গঙ্গছ। তএফ, আা (থযাৎ যিঙ্গি অনা িাি) এভন ভার মা ভুরভানযা 
দারুর যঙ্গফয কধফাীঙ্গদয যথঙ্গি কক্ত প্রঙ্গাঙ্গগয ভাধযঙ্গভ রাব িঙ্গযঙ্গছ। অয এিাআ যতা 
গনীভত।}” 

(যহু কাকযর িাফীযঃ ৪/২৫২) 
 

কফ.দ্র. থার্য ব্রযাঙ্গিি [ ] মুক্ত ংিুিু আভাভ ভুাম্যদ য. এয ফক্তফয। যঙ্গিন্ড ব্রযাঙ্গিি { } 

মুক্ত ংিুিু আভাভ াযাখ্ী য. এয ফযাখ্যা। অয পার্স্য ব্রযাঙ্গিি ( ) মুক্ত ংিুিু 
ফুঝাঙ্গনায ুকফধাঙ্গথয অভায কনঙ্গজয যথঙ্গি রাগাঙ্গনা। 

 

এফায প্রঙ্গতযি কফঙ্গফিফাঙ্গনয কনিি অভায প্রশ্ন: 
আনাঙ্গপয াঙ্গথ ফরুন, আভাভ াযাখ্ী য. কি এখ্াঙ্গন ফুঝাঙ্গত চাঙ্গেন- 
[যমফ যাষ্ট্র নাভধাযী ভুরভান ািঙ্গদয দখ্ঙ্গর অঙ্গছ; মাযা যগুঙ্গরাঙ্গত অল্লা তাঅরায 
যীতঙ্গি প্রতযাখ্যান িঙ্গয কদঙ্গ ভানফ যকচত িুপযী অআন কদঙ্গ যাষ্ট্র কযচারনা িযঙ্গছ; 

ভুরভান জনাধাযি মুগ মুগ ধঙ্গয তাঙ্গদয ফযঙ্গচষ্টা ফয িঙ্গয ািঙ্গদয কদঙ্গ অল্লা 
তাঅরায যীত ফািফান িযাঙ্গত াযঙ্গছ না; ফযং মাযা ী ত্বযীিা যীত িাঙ্গভ 
িযঙ্গত চাঙ্গে জেী, িাী আতযাদী জঘনয ঈাধীঙ্গত বূকলত িঙ্গয তাঙ্গদযঙ্গি দভন িযায 
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জনয তাযা তাঙ্গদয ফয কক্ত ফয িযঙ্গছ; তাযা এিা তাঙ্গদযঙ্গি দভন িযঙ্গত না যঙ্গয 
অিজযাকতি িুপযী কক্তয াঙ্গথ যজাি গিন িঙ্গযঙ্গছ; কনজ যদঙ্গ আরাভঙ্গি কভকিঙ্গ যদায 
জনয যমভন তাযা তাঙ্গদয মাফতী াভথযয ফয িযঙ্গছ, কফঙ্গশ্বয যম যিান প্রাঙ্গিয ম্ভাফয যম 
যিান আরাভী কক্তঙ্গি দভন িযঙ্গত তাযা যতভনআ তাঙ্গদয ফযাধয ফয িযঙ্গছ; যভাি 
িথা িুপযঙ্গি কিকিঙ্গ যাখ্ঙ্গত এফং আরাভঙ্গি কভকিঙ্গ কদঙ্গত মা তাঙ্গদয াভঙ্গথযয অঙ্গছ তাআ 
তাযা ফয িযঙ্গছ‟]  

ঐ অল্লায িভ কদঙ্গ অনাঙ্গদযঙ্গি কজঙ্গজ্ঞ িকয মায াঙ্গত অভাঙ্গদয জান : আভাভ 

াযাখ্ী য. কি তাাঁয এ ফক্তঙ্গফয এআ ধযঙ্গিয যাষ্ট্রঙ্গি দারুর আরাভ তথা আরাভী যাষ্ট্র 
ফুঝাঙ্গত চাঙ্গেন ???? 

 

যিান কফঙ্গফিফান ফযকক্ত দাকফ িযঙ্গত াযঙ্গফ আভাভ াযাখ্ী য. এআ ধযঙ্গিয িুপযী 
যাষ্ট্রঙ্গি আরাভী যাষ্ট্র ফরঙ্গত চাঙ্গেন ?? 

কতকন যতা শুধু তাাঁয এ ফক্তঙ্গফয দারুর যফ ংক্রাি এিিা অকিয জাফ কদঙ্গঙ্গছন । 
এফ িুপযী যাষ্ট্রঙ্গি আরাভী যাষ্ট্র ফরায যিান আাযা ইকেত যতা এঙ্গত যনআ।  

অয িীবাঙ্গফআ ফা তা ম্ভফ থচ তাাঁয মাভানা িুপযী অআন কদঙ্গ যাষ্ট্র কযচারনা িথা 
িল্পনা িযা িকিন কছর। যমভনিা তাকি ঈভানী াঙ্গফ দা.ফা. কনঙ্গজ স্বীিায িঙ্গযঙ্গছন।  

িাঙ্গজআ তাাঁয এ ফক্তফয যথঙ্গি িীবাঙ্গফ যফাঝা মাঙ্গফ, িুপযী অআন কদঙ্গ কযচাকরত এফ 
যাষ্ট্র দারুর আরাভ ?! িুপযী অআন যতা তাাঁয মাভানা কছরআ না।  

ফযং তাাঁয মাভানা যমঙ্গতু কযূিয আরাভ িাঙ্গভ কছর িাঙ্গজআ „ভুরভানঙ্গদয াঙ্গত 

থািা‟য িাযা এিাআ ঈঙ্গেয, ভুরভানযা তাঙ্গত কনযািায াঙ্গথ যীত ফািফান িযঙ্গত 
াঙ্গয। 

তএফ, তাাঁয ফক্তফয যথঙ্গি যমফ যাঙ্গষ্ট্র কযূিয আরাভ িাঙ্গভ যঙ্গঙ্গছ যগুঙ্গরা দারুর 
আরাভ যফাঝা মা। িুপয াকত যাষ্ট্র দারুর আরাভ া তাাঁয ফক্তফয যথঙ্গি যফাঝা মা 
না।  

 

ফযং ভাফূঙ্গত যতা কতকন কযষ্কায ফঙ্গরঙ্গছন, যম ফ যাঙ্গষ্ট্র িুপযী কফধান জাকয অঙ্গছ যগুঙ্গরা 
দারুর যফ। তাাঁয ফক্তফযকি রক্ষয িরুন-  

 

  .فكل موضع ظهر فٌه حكم الشرك فالقوة فً ذلك الموضع للمشركٌن، فكانت دار حرب



40 

 

 

[প্রঙ্গতযি ঐ বূখ্ন্ড যমখ্াঙ্গন িুপযী কফধান কফজী যঙ্গঙ্গছ, তায ক্ষভতা িাঙ্গপযঙ্গদয াঙ্গত। 
িাঙ্গজআ তা দারুর যফ।] 
(অর-ভাফূতঃ ১০/১১৪) 
িাঙ্গজআ াযাখ্ী য. এয ফক্তফয যথঙ্গি এফ িুপয াকত যাষ্ট্রঙ্গি দারুর আরাভ তথা 
আরাভী যাষ্ট্র দাকফ িযায যিান ুঙ্গমাগ অঙ্গছ ফঙ্গর অভযা যদখ্কছ না।  

*** 

 
 ‘জাকভঈয রুভুজ’ এয ফক্তঙ্গফযয মযাঙ্গরাচনাঃ 
„জাকভঈয রুভুজ‟এ অল্লাভা িূহুতানী য. (ভৃতুয-৯৫০ক.) ফঙ্গরন,  

 

  دار اإلسالم ما ٌجري فٌه حكم إمام المسلمٌن و كانوا فٌه آمنٌن

“দারুর আরাভ ঐ বূখ্ন্ড মাঙ্গত ভুরভানঙ্গদয আভাভ (যাষ্ট্র প্রধান) এয ান চঙ্গর এফং 
ভুরভানযা যখ্াঙ্গন কনযািায াঙ্গথ ফফা িঙ্গয।” 

(জাকভঈয *রুভুজ:খ্ন্ড-৪, ৃষ্ঠা-৫৫৬) 
 

তাকি ঈভানী াঙ্গফ দা.ফা. ফরঙ্গছন, এআ ংজ্ঞা যথঙ্গি ফুঙ্গঝ অঙ্গ: ফতযভান িুপযী অআন 
িাযা াকত যাষ্ট্রগুঙ্গরা দারুর আরাভ। যিননা, এখ্াঙ্গন ফরা ঙ্গঙ্গছ, „যমখ্াঙ্গন আভাভুর 
ভুকরভীঙ্গনয ান চঙ্গর‟ তাআ দারুর আরাভ।  

ফতযভাঙ্গন িুপযী অআন িাযা ানিাযী ািযা ঙ্গেন অভাঙ্গদয আভাভুর ভুকরভীন।  

অয আভাভুর ভুকরভীঙ্গনয হুিুভ িাযা তায যম যিান হুিুভ যাি তাঙ্গত যিান ুকফধা 
যনআ। চাআ আরাভী যাি, চাআ িুপযী যাি। চাআ কযিী যাি। িুপয কযি মাআ হুিুভ 

যতা চরঙ্গছ আভাভুর ভুকরভীঙ্গনয হুিুভ । িাঙ্গজআ যাষ্ট্র দারুর আরাভ।  

মযাঙ্গরাচনাঃ 
তাকি ঈভানী াঙ্গফ দা.ফা. জাকভঈয রুভুঙ্গজয ূিয ফক্তঙ্গফযয ঈকেৃকত যদনকন। মতিুিু 

এঙ্গনঙ্গছন  তায অঙ্গগ-ঙ্গয অঙ্গযা িথা অঙ্গছ মা জাকভঈয রুভুঙ্গজয ঈকল্লকখ্ত ংিুিুয 
ুস্পষ্ট ফযাখ্যাস্বরূ, মায য অয িাঙ্গযা ফযাখ্যায প্রঙ্গাজন ঙ্গড় না।  

জাকভঈুয রুভুঙ্গজয ূিয ফক্তফযকি তুঙ্গর ধযঙ্গর কযষ্কযা ঙ্গ যমত এ ফক্তফযকি  তাকি ঈভানী 
াঙ্গফ দা.ফা. এয দাকফয ঙ্গক্ষ দরীর  কি’না।  
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স্পষ্ট ঙ্গ যমত এখ্াঙ্গন আভাভুর ভুকরভীন িাযা যিান ধযঙ্গিয আভাভ ঈঙ্গেয। যিান ধযঙ্গিয 
আভাঙ্গভয ান চরঙ্গর যাষ্ট্র দারুর আরাভ ঙ্গফ ফরা ঙ্গঙ্গছ এখ্াঙ্গন।  
 

অুন অভযা জাকভঈযু রুভুঙ্গজয ূিয ফক্তফযকিয প্রকত রক্ষয িকয। „কিতাফুর কজাদ‟ এয 
শুরুঙ্গত িঙ্গি ৃষ্ঠা য অল্লাভা িূহুতানী য. ফঙ্গরন-  

 

واعلم أن من أمهات هذا الباب معرفة اإلمام والدارٌن. فاإلمام من باٌعه أهل الحل والعقد،ونفذ حكمه 
ار اإلسالم ما ٌجري فٌه حكم فٌهم خوفا و قهرا. فال ٌصٌر إماما إال بهذٌن، كما فً النظم وغٌره. ود

 إمام المسلمٌن ... كما فً الكافً 
 

“বার িঙ্গয যজঙ্গন যাখ্, এ ধযা (থযাৎ কজাদ) এয যক্ষঙ্গত্র যভৌকরি কফলগুঙ্গরায নযতভ 
(দু‟কি কফল) ঙ্গে: „আভাভ‟ (থযাৎ আভাভুর ভুকরভীন) এফং „দাযাআন‟ (তথা দারুর 
আরাভ  দারুর যফ) এয কযকচকত যজঙ্গন যনা। 

(যাঙ্গনা) আভাভ ঙ্গেন কতকন, (১.) অরুর ল্ ার অিদ মাঙ্গি ফাআাত কদঙ্গঙ্গছন এফং 
(২.) তায ব  দাঙ্গিয িাযঙ্গি তায ান িামযিয বাঙ্গফ চরঙ্গছ।  

এআ দুআ তয াা মাা ফযতীত (ঙ্গিান ভুরভান) আভাভ ঙ্গত াযঙ্গফ না। যমভনিা 
‘নজভ’  নযানয কিতাঙ্গফ অঙ্গছ। 

অয দারুর আরাভ ঙ্গে ঐ বূখ্ন্ড যমখ্াঙ্গন আভাভুর ভুকরভীঙ্গনয ান চরঙ্গছ।… যমভনিা 
„অর-িাকপ‟ যত ফরা ঙ্গঙ্গছ।” 

[জাকভঈয রুভুজঃ ৫৫৪] 
 

এখ্াঙ্গন অল্লাভা িূহুতানী য. প্রথঙ্গভ আভাভ ফরঙ্গত িাঙ্গি ফুঝা তা ঈঙ্গল্লখ্ িঙ্গযঙ্গছন। 
তায য ফঙ্গরঙ্গছন, 

“দারুর আরাভ ঙ্গে ঐ বূখ্ন্ড যমখ্াঙ্গন আভাভুর ভুকরভীঙ্গনয ান চরঙ্গছ।” 

 

তএফ, কফলিা স্পষ্টআ কছর যম, আভাভুর ভুকরভীন িাযা যম যিঈ ঈঙ্গেয ন। আভাভুর 
ভুকরভীন িাযা ঐ আভাভ ঈঙ্গেয মাঙ্গি ঈম্যঙ্গত ভুকরভায অঙ্গর ল্ ার অিদ 
ফাআাত কদঙ্গ অল্লায মভীঙ্গন অল্লায যীত িাঙ্গঙ্গভয জনয ভুরভানঙ্গদয 
প্রকতকনকধরুঙ্গ কনফযাচন িঙ্গযঙ্গছন। এভন আভাঙ্গভয ান চরঙ্গর তখ্ন যাষ্ট্র দারুর আরাভ 
ঙ্গফ। মাযা িাঙ্গপযঙ্গদয াঙ্গথ কভঙ্গর আরাভী যখ্রাপঙ্গতয তন ঘকিঙ্গ িুপযী ান 
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িাঙ্গঙ্গভয জনয ভুরভানঙ্গদয ঈয যচঙ্গ ফঙ্গঙ্গছ তাঙ্গদয ান চরঙ্গর যাষ্ট্র দারুর আরাভ 
ঙ্গ মাঙ্গফ এিথা কতকন ফঙ্গরনকন। 

 

এভনকি যফতযীঙ্গত যিঈ এঙ্গ যমন যম িাঈঙ্গি আভাভ দাকফ িঙ্গয যাষ্ট্রঙ্গি দারুর আরাভ 
দাকফ িযঙ্গত না াঙ্গয এ জনয কতকন প্রথঙ্গভআ  আভাভ িাঙ্গি ফঙ্গর তা কযষ্কযা িঙ্গয ফঙ্গর  
কদঙ্গকছঙ্গরন। কিন্তু তাকি ঈভানী দা.ফা. এত ুস্পষ্ট কফলিা যিন জাকন একড়ঙ্গ যগঙ্গরন। 
তাযয কনঙ্গজ যথঙ্গিআ জাকভঈয রুভুঙ্গজয ফক্তফযকিয এভন এিিা ফযাখ্যা কদঙ্গরন মা ুস্থ 
কফঙ্গফি-জ্ঞান ম্পন্ন যিান ফযকক্তয ঙ্গক্ষ যভঙ্গন যনা ম্ভফ ন। অভযা তাকি ঈভানী 
দা.ফা. এয ভঙ্গতা ফযকক্তঙ্গদয যথঙ্গি এভনিা অা িকযকন। ঈনাঙ্গদয ভত ফযকক্তযা মকদ এত 
ুস্পষ্ট কফলগুঙ্গরায এভন তাযীপ  ফযাখ্যা িঙ্গযন তাঙ্গর রাভাঙ্গ যিযাঙ্গভয ঈয 
যথঙ্গি জনাধাযঙ্গিয অস্থা ঈঙ্গি মাঙ্গফ। এয পঙ্গর জনাধাযি যম যগাভযাকয কিায ঙ্গফ 
তায দাবায দুকনাঙ্গত না যাি অঙ্গখ্যাঙ্গত ঙ্গর এভন ফড় ফযকক্তঙ্গদয ঈযআ ফতযাঙ্গফ। 

 
*** 

 

আভাভ  আভাভঙ্গতয কফলিাঙ্গি অভযা চরুন অঙ্গযিিু কফিাকযত অঙ্গরাচনা িকয।  

 

এখ্াঙ্গন কতনকিা কফলঃ 
১. আভাভত।  

২. আভাভ। 
৩. আভাভ কনফযাচনিাযী অঙ্গর ল্ ার অিদ। 
আভাভত কি? 

অল্লাভা আফঙ্গন খ্ারদূন য. ফঙ্গরন-  
ْٙ حًم انكافح ػهٗ يقتعٗ انُظش انششػٙ فٙ يصانحٓى األخشٔٚح ٔانذَٕٛٚح انشاجؼح إنٛٓا ... فٓٙ 

 فٙ انحقٛقح خالفح ػٍ صاحة انششع فٙ حشاسح انذٍٚ ٔسٛاسح انذَٛا تّ

 

“আভাভত ঙ্গে, যীত কনঙ্গদযকত ন্থা িরঙ্গি চারাঙ্গনা মাঙ্গত িঙ্গয তাঙ্গদয যিারীন 
িরযাি কজযত , এফং ঐ ভি দুকনাফী িরযাি কজযত  যমগুঙ্গরায কযিকত যল 

মযি অঙ্গখ্যাঙ্গতয িরযািআ দাাঁড়া।… তএফ, ভূরত আভাভত ঙ্গে- যীত প্রঙ্গিতা (তথা 
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যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক া াল্লাভ) এয প্রকতকনকধ রুঙ্গ িীন যপাজত িযা এফং িীন 
নুমাী দুকনা কযচারনা িযা।” 

[ভুিাোভাঙ্গ আফঙ্গন খ্ারদূন : ১৯০] 
তএফ, িুপযী ান িাযা ান িযা কিছুঙ্গতআ আভাভত ঙ্গফ না। অয এঙ্গি আভাভত না 
ফরা যগঙ্গর এ ধযঙ্গিয ািঙ্গি আভাভ ফরা মাঙ্গফ না।  

*** 

 

অঙ্গর ল্ ার অিদ িাযা? 

অঙ্গর ল্ ার অিদ ঙ্গেন ঈম্যায ঐ ির কফকষ্ট ফযকক্ত মাঙ্গদয ছন্দ যগািা 
ঈম্যায ছন্দ ফঙ্গর গিয ঙ্গফ।  

তঙ্গফ যম যিঈ অঙ্গর ল্ ার অিদ ায দাকফ িযায ুঙ্গমাগ যনআ।  

অঙ্গর ল্ ার অিদ ায জনয তয যঙ্গঙ্গছ।  

অল্লাভা ভা াযকদ য. ফঙ্গরন- 
 

ِْٓى ثاََلثَح   ْؼتَثََشجُ فِٛ ًُ ُشٔغُ اْن ُْْم ااِلْختَِٛاِس فَانشُّ ا أَ انثَّاَِٙ : اْنِؼْهُى . اْنَؼَذانَحُ اْنَجاِيَؼحُ نُِشُشِٔغَٓاأََحُذَْا :  : فَأَيَّ َٔ
ْؼتَثََشِج فَِٛٓا ًُ ُشِٔغ اْن َياَيحَ َػهَٗ انشُّ ٍْ َْٚستَِحقُّ اإْلِ ِّ إنَٗ َيْؼِشفَِح َي ُم تِ صَّ َٕ حُ . انَِّز٘ ُٚتَ ًَ اْنِحْك َٔ  ُ٘ ْأ انثَّانُِث : انشَّ َٔ

 َٕ ُْ ٍْ ٌِ إنَٗ اْختَِٛاِس َي َٚا َؤدِّ ًُ أَْػَشُف.اْـ  اْن َٔ ُو  َٕ َصانِِح أَْق ًَ تِتَْذتِِٛش اْن َٔ َياَيِح أَْصهَُح،   نِْْلِ

 

“আভাভ কনফযাচনিাযী (অঙ্গর ল্ ার অিদ) এয ভাঙ্গঝ কতন তয কফঙ্গফচয: 
এি. কযূিয তযাফরী  অদারত তথা আনাপ  নযাযািতা কফদযভান থািা।  

দুআ. কযূিয তযাফরী কফকষ্ট ঈমুক্ত আভাভ কনফযাচঙ্গনয মযাপ্ত আরভ থািা।  

কতন. আভাভঙ্গতয ফযাকধি ঈমুক্ত এফং িরযািভূরি কযচারনা ফযাকধি যমাগয  দক্ষ 
ফযকক্তকিঙ্গি কনফযাচন িযঙ্গত াযায ভত যা  কিভত থািা।” 

[‘অর-অিাভু ুরতাকনযা’- করর ভা াযকদ য. : ১৭-১৮] 
 

অঙ্গর ল্ ার অিদ এয জনয যম িাঈঙ্গি আভাভ কনফযাচন িযায ুঙ্গমাগ যনআ। আভাভ 
ঙ্গত কনকদযষ্ট যমাগযতা ঈিীিয ঙ্গত ঙ্গফ। অয তাঙ্গদযঙ্গিআ যিফর আভাভ কঙ্গঙ্গফ কনফযাচন 
িযা মাঙ্গফ।  

 

অল্লাভা ভা াযকদ য. ফঙ্গরন- 
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َيايَ  ِْْم اإْلِ اَل أَ َٕ اْنَحمِّ ناِِلْختَِٛاِس تََصفَُّحٕا أَْح َٔ ُْْم اْنَؼْقِذ  َغ أَ ًَ ِْٓى ُشُشٔغَُٓا فَقَذَُّيٕا فَئَِرا اْجتَ ُجَٕدِج فِٛ ْٕ ًَ ِح اْن

قَّفُٕ َٕ اَل َٚتَ َٔ  ِّ ٍْ ُْٚسِشُع انَُّاُس إنَٗ غَاَػتِ َي َٔ هَُْٓى ُشُشٔغاا  ًَ أَْك َٔ ُُْْٓى أَْكثََشُْْى فَْعالا  َْٛؼِح ِي ِّ.اْـ نِْهثَ َْٛؼتِ ٍْ تَ ٌَ َػ  

 

“আভাভ কনফযাচঙ্গনয জনয মখ্ন অঙ্গর ল্ ার অিদ এিকত্রত ঙ্গফ, আভাভঙ্গতয ঈমুক্ত 
মযাপ্ত তযকফকষ্ট ফযকক্তঙ্গদয ফস্থা মাছাআ িঙ্গয যদখ্ঙ্গফ। ত:য তাঙ্গদয ভধয যথঙ্গি এভন 
ফযকক্তঙ্গি আভাভঙ্গতয জনয কনফযাচন িযঙ্গফ মায ভমযাদা ফঙ্গচঙ্গ যফক। আভাভঙ্গতয তযগুঙ্গরা 
মায ভাঙ্গঝ ফঙ্গচঙ্গ যফক াা মা। দ্রুতঙ্গফঙ্গগ যরািজন মায অনুগঙ্গতযয কদঙ্গি ছুিঙ্গফ। 
মাঙ্গি ফাআাত যদায ফযাঙ্গয যরািজন যিান প্রিায কিধািন্দ্ব িযঙ্গফ না।” 

[‘অর-অিাভু ুরতাকনযা’- করর ভা াযকদ য. : ২৫] 
 

 

আভাঙ্গভয ভঙ্গধয কি কি তয াা যমঙ্গত ঙ্গফ?  

আভাঙ্গভয জনয ঙ্গনি তয। যমভন- 
১. ভুরভান া।  

২. ুরুল া।  

৩. ফাঙ্গরগ া। 
৪. অঙ্গদর তথা যনিিায া, পাঙ্গি না া। 
৫. যী অদারঙ্গতয িাজী তথা কফচাযি ায ভঙ্গতা যমাগযতা ম্পন্ন া।  

৬. যম যিান কযকস্থকতঙ্গত কিি ভাধান  কোি যদায ভত যমাগযতা ম্পন্ন া।  

৭. ুস্থ ে-প্রতযে  নুবূকত ম্পন্ন া।  

৮. হুদুদ, যিা  যীঙ্গতয নযানয অিাভ ফািফাঙ্গন ক্ষভ া।  

৯. আরাঙ্গভয বূকভ যপাজত িযা এফং িাঙ্গপয ভুঙ্গযিঙ্গদয কফঙ্গযাঙ্গে কজাদ িযায ভত 
ফীযত্ব  াঙ্গয কধিাযী া।  

১০. িুযাআ ফংঙ্গয া।  

 

[যদখু্ন : ‘অর-অিাভু ুরতাকনযা’- কর অকফ আা’রা য. : ২০, ‘অর-অিাভু 
ুরতাকনযা’- করর ভা াযকদ য. : ১৯-২০, ‘পঙ্গতাা াভী : ১/৫৪৭-৫৪৮] 
শুধু যমাগযতা থািঙ্গর অয অঙ্গর ল্ ার অিদ ফাআাত কদঙ্গরআ আভাভ ঙ্গ মাঙ্গফ না। 

আভাভঙ্গতয ভূর ঈঙ্গেয যীত ফািফান। মকদ জনাধাযিঙ্গি কক্ত ফঙ্গর কনিি িঙ্গয 
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যীত ফািফান িযায াভথযয না থাঙ্গি তাঙ্গর আভাভ ঙ্গফ না।  

 

„অদ-দুযরুর ভুখ্তায‟ এ ফরা ঙ্গঙ্গছ- 
  

بؤمرٌن : )بالمباٌعة من األشراف واألعٌان، وبؤن ٌنفذ حكمه فً رعٌته خوفا (  واإلمام ٌصٌر إماما)
  (من قهره وجبروته. فإن باٌع الناس( اإلمام )ولم ٌنفذ حكمه فٌهم لعجزه( عن قهرهم )ال ٌصٌر إماما

 

“ দুআ তয াা মাায ঙ্গতয আভাভ ি  যীত ম্যত আভাভ ফঙ্গর গিয ঙ্গফনঃ 
(১). ম্মাি এফং যনতৃত্বস্থানী ফযকক্তফঙ্গগযয ফাআাত যদা।  

(২). তায দাি  প্ররবাফ প্রকতকিয বঙ্গ জনাধাযঙ্গিয ভাঙ্গঝ তায ান িামযিয 
া।  

মকদ যরািজন আভাঙ্গভয াঙ্গত ফাআাত যদ কিন্তু কতকন তাঙ্গদযঙ্গি কনজ কক্ত ফঙ্গর কনিি 
িযঙ্গত ফযথয ায িাযঙ্গি তাঙ্গদয ভাঙ্গঝ তায ান িামযিয কন, তাঙ্গর কতকন আভাভ 
ফঙ্গর গিয ঙ্গফন না।” 

[অদ-দুযরুর ভুখ্তায : ৪/২৬৩] 
 

াআখু্র আরাভ আফঙ্গন তাআকভা য. মযত অফু ফিয যাকদাল্লাহু অনহু এয আভাভঙ্গতয 
ফযাাঙ্গয ফঙ্গরন-  

 

ْْمِ   ثَاََٚؼِح أَ ًُ ا، فََزنَِك تِ ُ َيتَٗ َصاَس إَِيايا ٍَ  أَََّّ َحاتَِح، انَِّزٚ ُِٕٓس انصَّ ًْ ثَاََٚؼِح ُج ًُ ا تِ ا َصاَس إَِيايا ًَ إََِّ َٔ اْنقُْذَسِج نَُّ ... 

َكحِ  ْٕ انشَّ َٔ ُْْم اْنقُْذَسِج  َياَيحِ  ... ُْْى أَ ا تَْحُصُم َيَصانُِح اإْلِ ًَ ِٓ ٍِ تِ ْٚ ٌِ انهََّز ْهطَا انسُّ َٔ ْقُصَٕد ُحُصُٕل اْنقُْذَسِج  ًَ ٌَّ اْن فَئِ

 1/030ُٓاج انسُح:... اْـ ي

 

“কতকন িখ্ন আভাভ ফঙ্গর গিয ঙ্গঙ্গছন? তা ঙ্গঙ্গছ মখ্ন ক্ষভতাীরগি তাঙ্গি ফাআাত 

কদঙ্গঙ্গছন।… জুভহুঙ্গয াাফা মাযা ক্ষভতা  দাঙ্গিয কধিাযী তাঙ্গদয ফাআাঙ্গতয যআ 

যিফর কতকন আভাভ ফঙ্গর গিয ঙ্গঙ্গছন। … যিননা আভাভঙ্গতয ঈঙ্গেয ক্ষভতা এফং প্রবাফ 
প্রকতকি মায িাযা আভাভঙ্গতয িাংকখ্ত িরযাি রাব ঙ্গফ।” 

[কভনাজুস্ ুন্নাহ্ : ১/৫৩০] 
 

কফ.দ্র.কফঙ্গল কযকস্থকতঙ্গত কপতনা দভঙ্গনয জনয ফা আরাভ  ভুরানঙ্গদয িরযাঙ্গি  এভন 
ফযকক্তঙ্গি আভাভ ফানাঙ্গনা যমঙ্গত াঙ্গয মায ভাঙ্গঝ আভাভঙ্গতয ফগুঙ্গরা গুি কযূিয যনআ। 
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তঙ্গফ বারবাঙ্গফ রক্ষনী যম, এ িাজকি িযা ঙ্গফ শুধু আরাঙ্গভয িরযাঙ্গি। যমভন, এিজন 
ফযকক্ত কযূিয িীনদায, কিন্তু কতকন প্রবূত দাঙ্গিয কধিাযী নন। পঙ্গর কতকন 
আরাঙ্গভয  ত্রুঙ্গদযঙ্গি দভন িঙ্গয আরাভ, আরাঙ্গভয বূকভ  ভুরভানঙ্গদযঙ্গি যপাজত 
িযঙ্গত াযঙ্গফন না। অঙ্গযিজন ফযকক্ত এভন অঙ্গছন কমকন কযূিয িীনদায নন, কিন্তু তায 
দাঙ্গিয িাযা কতকন আরাঙ্গভয  ত্রুঙ্গদযঙ্গি দভন িঙ্গয আরাভ, আরাঙ্গভয বূকভ  
ভুরভানঙ্গদযঙ্গি যপাজত িযঙ্গত াযঙ্গফন। এভতাফস্থা কিতী ফযকক্তঙ্গি আভাভ ফানাঙ্গনা 
ঙ্গফ। যিননা, প্রথভ ফযকক্তয িীনদাযী তায কনঙ্গজয ঈিাঙ্গয অঙ্গর কতকন আরাভ, 
আরাঙ্গভয বূকভ  ভুরভানঙ্গদয িরযাি াধঙ্গন ভথযয নন। ক্ষািঙ্গয কিতী ফযকক্ত কযূিয 
িীনদায না ািা তায কনঙ্গজয জনয ক্ষকতিয ঙ্গর তায যম দাি যঙ্গঙ্গছ তা িাযা 
কতকন আরাভ, আরাঙ্গভয বূকভ  ভুরভানঙ্গদয িরযাি াধঙ্গন ভথযয। অয আভাভত যমঙ্গতু 
ঈম্যায াঙ্গথ মৃ্পক্ত কফল িাঙ্গজআ তাঙ্গদয িরযািঙ্গিআ প্রাধানয যদা ঙ্গফ। তএফ, মায 
িাযা ঈম্যায িীন  দুকনায ফযাকধি িরযাি াকধত ঙ্গফ তাঙ্গিআ আভাভ ফানাঙ্গনা ঙ্গফ। 
তঙ্গফ কফঙ্গল জরুযত না ঙ্গর স্বাবাকফি ফস্থা কযূিয যমাগযতাম্পন্ন ফযকক্তঙ্গিআ আভাভ 
ফানাঙ্গত ঙ্গফ। 
 
মাঙ্গাি, আভাভ ফানাঙ্গনা ঙ্গফ আরাভ যপাজঙ্গতয জনয। অরুর র ার অিদ এভনআ 
এিজনঙ্গি কনধযাযি িঙ্গয তায াঙ্গত ফাআাত যদঙ্গফন। আরাভ, আরাঙ্গভয বূকভ  
ভুরভানঙ্গদয িীনী  দুকনাকফ িরযাি াধঙ্গনয জনয মায াঙ্গত ফাআাত যদা ঙ্গফ কতকনআ 
ঙ্গফন আভাভুর ভুকরভীন। অল্লাভা িূহুতানী য. এআ ধযঙ্গিয আভাঙ্গভয ান চরঙ্গর যাষ্ট্র 
দারুর আরাভ তথা আরাভী যাষ্ট্র ঙ্গফ ফঙ্গরঙ্গছন। মাযা িুপয ফািফাঙ্গনয জনয 
ভুরভানঙ্গদয ঈয যচঙ্গ ফঙ্গঙ্গছ তাযা অআম্যাতুর ভুকরভীন ন। তাযা তাগুত। তাযা 
অআম্যাতুর িুপয। তাঙ্গদয অনুগতয িযা ঙ্গফ না, তাঙ্গদয কফঙ্গযাঙ্গে কিতার িযা ঙ্গফ। 
অয তা চরঙ্গফ- حتى ال تكون قتنة و ٌكون الدٌن كله هلل 
(মতক্ষি না িুপয  পাাদ দূয ঙ্গ কযূিয আরাভ িাঙ্গভ ।) 

*** 

 

 
 অল্লাভা াভী য. (ভৃতুযঃ ১২৫২ ক.) এয ফক্তফযঃ  
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ফতযভান িুপযী অআন িাযা াকত যাষ্ট্রগুঙ্গরাঙ্গি দারুর আরাভ প্রভাি িযায জনয ভুপতী 
তাকি ঈভানী াঙ্গফ দা.ফা. কতনজন আভাঙ্গভয ফক্তফয এঙ্গনকছঙ্গরন। অভযা আকতভঙ্গধয 
াভুর অআম্যা াযাখ্ী য. (ভৃতুযঃ ৪৯০ ক.) এফং „জাকভঈয রুভুজ‟ এয প্রঙ্গিতা 
অল্লাভা িূহুতানী য. (ভৃতুযঃ ৯৫০ ক.) এয ফক্তফয মযাঙ্গরাচনা িঙ্গয যদঙ্গখ্কছ এফ 
যাষ্ট্রঙ্গি দারুর আরাভ ফরায ভত যিান দরীর ঐ ফক্তফযগুঙ্গরায যিানিাঙ্গতআ যনআ।  

এফায যঙ্গ যগর „পাতাা াভী‟য প্রঙ্গিতা অল্লাভা আফঙ্গন অঙ্গফদীন াভী য. (ভৃতুযঃ 
১২৫২ ক.)এয ফক্তফযকি। 

অল্লাভা াভী য. এয ফক্তফযকিঙ্গি কতকন তযি যজাযদায এিিা দরীর কঙ্গঙ্গফ য 
িঙ্গযঙ্গছন।  

কতকন ফরঙ্গত চাঙ্গেন-  

াভুর অআম্যা াযাখ্ী য. (ভৃতুযঃ ৪৯০) এফং অল্লাভা িূহুতানী য. (ভৃতুযঃ ৯৫০ 
ক.) এয ফক্তফয যথঙ্গি যতা এফ যাষ্ট্র দারুর আরাভ া স্পষ্টবাঙ্গফ ফুঝা মা। কিন্তু 
অল্লাভা আফঙ্গন অঙ্গফদীন াভী য. (ভৃতুযঃ ১২৫২ ক.) এয ফক্তফয যথঙ্গি তা ুস্পষ্টআ ফুঝা 
মা।  

 

তাকি ঈভানী াঙ্গফ দা.ফা. এয ফক্তফযকি অফায রক্ষয িরুন। কতকন ফরঙ্গছন- 
[মকদ ভুরভানঙ্গদয াঙ্গত থািায পর এআ ায িথা কছর যম, ঈক্ত যাঙ্গষ্ট্র ির অআন 
আরাভী যীত যভাতাঙ্গফি চরঙ্গফ, কিন্তু ভুরভান ািঙ্গদয গাপরকতয িাযঙ্গি মকদ 

কযূিয যীত জাকয না থাঙ্গি, তফু মকদ ক্ষভতা ভুরভানঙ্গদয াঙ্গত থাঙ্গি তাঙ্গর 
তাঙ্গি দারুর আরাভআ ফরা ঙ্গফ।  

… াযাখ্ী যাভাতুল্লাক অরাআক দারুর আরাঙ্গভয ংজ্ঞা শুধু এতিুিু ফঙ্গরঙ্গছন যম, তা 
ভুরভানঙ্গদয িব্জা যঙ্গঙ্গছ। 

অয এ কফলিাঙ্গিআ জাকভঈয রুভুঙ্গজয ফক্তঙ্গফয এবাঙ্গফ ফরা ঙ্গঙ্গছ, “তাঙ্গত ভুরভানঙ্গদয 
আভাভ (যাষ্ট্র প্রধান) এয ান চঙ্গর”। থযাৎ তায অআন িামযিয । ঐ অআন 

যীতম্যত কি‟না তায প্রকত ভ্রুঙ্গক্ষ িযা কন। 
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যমঙ্গতু ঐ মাভানা যিান যাষ্ট্র ভুরভানঙ্গদয াঙ্গত থািা ঙ্গত্ব তায কধফাীযা তাঙ্গত 
আরাভী অিাভ জাকয িযঙ্গফ না তা িল্পনা িযা ভুকির কছর , পঙ্গর ঐ মাভনা ুস্পষ্ট 
িঙ্গয ফকিযত কন, ভুরভানঙ্গদয কধনস্থ যিান যাঙ্গষ্ট্র কযূিয যীত জাকয না থািঙ্গর 
তাঙ্গি দারুর আরাভ ফরা ঙ্গফ কি‟না। ফযং শুধু এতিুিু ফরায ঈয ক্ষযাি িযা ঙ্গঙ্গছ, 

“„দারুর আরাভ‟ ঐ বূখ্ন্ড মা ভুরভানঙ্গদয িব্জা যঙ্গঙ্গছ এফং তাঙ্গত তাঙ্গদযআ হুিুভ 
চঙ্গর”। 
কিন্তু যফতযী মাভানা ভুরভান ািঙ্গদয গাপরকতয িাযঙ্গি মখ্ন এভন ূযত াভঙ্গন 

অঙ্গরা যম, „যিান যাষ্ট্র ভুরভানঙ্গদয ক্ষভতাধীন কিন্তু তাঙ্গত আরাভী যীত কযূিয 
জাকয যনআ‟ তখ্ন যফতযী মাভানায পুিাাগি তা স্পষ্টবাঙ্গফ ফঙ্গর কদঙ্গঙ্গছন {যম, এফ যাষ্ট্র 
দারুর আরাভ}। 

যমভন- অল্লাভা আফঙ্গন অঙ্গফদীন াভী যাভাতুল্লাক অরাআক ফঙ্গরন,  

وبهذا ظهر أن ما فً الشام من جبل تٌم هللا المسمى بجبل الدروز وبعض البالد التابعة كلُّها دار "
م، ألنها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى، ولهم قضاة على دٌنهم و بعضهم ٌعلنون بشتم إسال

اإلسالم والمسلمٌن، و لكنهم تحت حكم والة أمورنا، وبالد اإلسالم محٌطة ببالدهم من كل جانب، 
  ".وإذا أراد ولً األمر تنفٌذ أحكامنا فٌهم نفذها

“এ যথঙ্গি ফুঙ্গঝ অঙ্গ যম, াঙ্গভয „তাআভুল্লাহ্‟ াাড় মাঙ্গি „দারুম াাড়‟ ফরা  
এফং এয িগযত অঙ্গযা িতি য ফগুঙ্গরাআ দারুর আরাভ। যিননা যগুঙ্গরায াি 

মকদ দারুম ফা নাাযা এফং তাঙ্গদয কনঙ্গজঙ্গদয ধভযী কফচাযি যঙ্গঙ্গছ মাযা তাঙ্গদয ধঙ্গভযয 
কফধান নুমাী কফচায পাারা িঙ্গয, তাঙ্গদয ভঙ্গধয কিছু যরাি এভন যঙ্গঙ্গছ মাযা 
প্রিাঙ্গয আরাভ  ভুরভানঙ্গদয ফযাাঙ্গয িিুকক্ত িঙ্গয থাঙ্গি; কিন্তু তাযা িঙ্গরআ 
অভাঙ্গদয ভুরভান ািঙ্গদয ধীনস্থ। দারুর আরাভ চতুকদযি যথঙ্গি তাঙ্গদয এরািাঙ্গি 
যফষ্টন িঙ্গয যযঙ্গখ্ঙ্গছ। ভুরভান ািগি মখ্নআ চাআঙ্গফন তাঙ্গদয ঈয অভাঙ্গদয অিাভ 
জাকয িঙ্গয কদঙ্গত াযঙ্গফন।” 

(‘যেুর ভুতায’, কিতাফুর কজাদ, ‘ফাফুর ঈকয ার খ্াযাজ’ এয এিিু অঙ্গগ 

‘আকত’ভানুর িাঙ্গপয’ ংক্রাি কযঙ্গেদ। খ্ন্ড-১২, ৃষ্ঠা-৬৬০, নতুন ংস্কযি।) 
 



49 

 

 

এ যথঙ্গি এ কফলকি অঙ্গযা স্পষ্ট ঙ্গ মা যম, যিান যাষ্ট্র দারুর আরাভ ায জনয 
ভূর গুরুত্ব ঙ্গরা তাঙ্গত ভুরভানঙ্গদয কযূিয িব্জা  ক্ষভতা অঙ্গছ কি‟না। মকদ কযূিয 
ক্ষভতা যথঙ্গি থাঙ্গি তাঙ্গর ঐ যাষ্ট্রঙ্গি দারুর আরাভ ফরা ঙ্গফ এফং তায ঈয দারুর 
আরাঙ্গভযআ অিাভ জাকয ঙ্গফ। মকদ ভুরভান ািঙ্গদয গাপরকতয িাযঙ্গি তাঙ্গত 
কযূিযরুঙ্গ যীত জাকয ঙ্গত না াঙ্গয।] 

[আরাভ অয কাী নজকযযাতঃ ৩২৫-৩২৭] 

মযাঙ্গরাচনাঃ 

আরাভী ান জাকয না থািায িাযা কি ঈঙ্গেয? 

তাকি ঈভানী াঙ্গফ দা.ফা. মাভানাঙ্গি দুআ বাঙ্গগ বাগ িঙ্গযঙ্গছন। 

প্রথভ বাগঃ অল্লাভা িূহুতানী য. (ভৃতুযঃ ৯৫০ ক.) মযি। 

কিতী বাগঃ অল্লাভা িূহুতানী য. (ভৃতুযঃ ৯৫০ ক.) এয য যথঙ্গি অল্লাভা াভী য. 
(ভৃতুযঃ ১২৫২ক.)মযি। 

কতকন ফরঙ্গছন, মাভানায প্রথভাঙ্গধয আরাভী ান মূ্পিয িাঙ্গভ কছর। আরাভী কফধান জাকয 
না থািায িল্পনা তখ্ন িযা যমত না।  

অয কিতীাঙ্গধয এভন ফস্থা ৃকষ্ট ঙ্গঙ্গছ যম, কিছু কফধান জাকয কছর, অয কিছু কফধান 
জাকয কছরা না। তখ্ন এআ প্রশ্ন াভঙ্গন এঙ্গঙ্গছ, এফ যাষ্ট্রঙ্গি দারুর আরাভ ফরা ঙ্গফ কি 
ঙ্গফ না? তখ্ন পুিাাঙ্গ যিযাভ স্পষ্টবাঙ্গফ এফ যাষ্ট্রঙ্গি দারুর আরাভ ফঙ্গর যগঙ্গছন। 

িাঙ্গজআ ফতযভান গিতাকিি যাষ্ট্রগুঙ্গরাঙ্গত মকদ আরাভী ান িাঙ্গভ যনআ, (ফযং তায 
কফযীঙ্গত িুপযী ান িাঙ্গভ অঙ্গছ) তফু যগুঙ্গরা অআম্যাঙ্গ যিযাঙ্গভয ফক্তফয নুমাী 
দারুর আরাভ। 

এখ্াঙ্গন  অভাঙ্গদয প্রশ্নঃ মাভানায কিতীাঙ্গধয যম আরাভী কফধান কিছু জাকয কছর, অয কিছু 
জাকয কছর না এয িাযা িী ঈঙ্গেয ? 
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কনঙ্গনাক্ত দু‟কি কফলঙ্গয যিান এিিা ফা ঈবিা ঙ্গতা ঈঙ্গেয ঙ্গফঃ 

(এি). „কফচায ফযফস্থা আরাভীআ কছর, কিন্তু ািযা জুরুভ িযঙ্গতা। নযা কফচায 
িযঙ্গতা। কফচাযিযা িখ্ঙ্গনা িখ্ঙ্গনা যীত কযকন্থ পাারা কদঙ্গ যপরঙ্গতা।‟ 

 

কিন্তু এিা ঈঙ্গেয ঙ্গত াঙ্গয না। িাযি:- 

১. এআ ধযঙ্গিয জুরুভ কফচায অল্লাভা িূহুতানী য. (ভৃতুযঃ ৯৫০ ক.) এয ঙ্গয যমভন 
কছর, অঙ্গগ যতভকন কছর। িাযি অল্লাভা িূহুতানী য. ঈভানী যখ্রাপঙ্গতয মাভানায 
ভানুল। ঈভানী যখ্রাপত িাঙ্গভ ঙ্গঙ্গছ ৯২৩ কজকযঙ্গত। এয অঙ্গগ যখ্রাপঙ্গত যাঙ্গদা, 
ঈভাআা যখ্রাপত এফং অব্বাী যখ্রাপত কতফাকত ঙ্গঙ্গছ। অয এ িথাঙ্গতা িঙ্গরয 
কনিিআ স্পষ্ট যম, যখ্রাপঙ্গত যাঙ্গদায য ঈভাআা এফং অব্বাী ঈব মুঙ্গগআ ঙ্গনি 
জুরুভ তযাচায এফং নযা কফচায ঙ্গঙ্গছ। ফযং এফ মুঙ্গগ যম জুরুভ তযাচায ঙ্গফ তা 
ঙ্গনি াকদ যথঙ্গি ফুঙ্গঝ অঙ্গ। াজ্জাঙ্গজয িথা িাঙ্গযা কনিি স্পষ্ট ন।  

িাঙ্গজআ িূহুতানীয মাভানা মযি জুরুভ তযাচায এফং নযা কফচায কছর না এ িথা 
ী ঙ্গত াঙ্গয না। 

২. এ ধযঙ্গিয জুরুভ তযাচায এফং নযা কফচায িূহুতানীয মাভানা মযি না মকদ 
থািঙ্গতা তফু তা তাকি ঈভানী াঙ্গফ দা.ফা. এয দাকফয ঙ্গক্ষ দরীর ঙ্গতা না। িাযি, 

তখ্ন যতা যিফর এতিুিু ফুঙ্গঝ অঙ্গতা- আরাভী ান িাঙ্গভ থািঙ্গর শুধু জুরুভ 
তযাচায এফং নযা কফচাঙ্গযয িাযঙ্গি যাষ্ট্র দারুর িুপয ঙ্গ মা না। ফযং দারুর 
আরাভআ যথঙ্গি মা। 

কিন্তু ঈনায দাকফ যতা এিা না। ঈনায দাকফ যতা ঙ্গে-ান ফযফস্থা মকদ আরাভী না ঙ্গ 
িুপযী  তফু তা দারুর আরাভ।  

তএফ, এ ধযঙ্গিয জুরুভ তযাচায এফং নযা কফচায ঈঙ্গেয ঙ্গত াঙ্গয না।  

এফায তাঙ্গর কিতী কফলিা ঈঙ্গেয ঙ্গফ। অয তা ঙ্গে-  
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(দুআ). „ান ফযফস্থাআ আরাভী কছর না। ফযং ফতযভান মাভানায ভঙ্গতা িুপযী ান ফযফস্থা 
িাঙ্গভ কছর। ািযা অল্লা তাঅরায যীত প্রতযাখ্যান িঙ্গয কদঙ্গ ভানফ যকচত িুপযী 
ংকফধান কদঙ্গ যাষ্ট্র কযচারনা িযঙ্গতা।‟  

মকদ এিাআ  ঈঙ্গেয  তাঙ্গর তা দাকফয ঙ্গক্ষ দরীর ঙ্গফ। 

কিন্তু এিা ঈঙ্গেয া ম্ভফ। যিননা িূহুতানী য. এয য অল্লাভা াভী য. 
মযি ভুরভানঙ্গদয ধীনস্থ যিান যাঙ্গষ্ট্র িখ্ঙ্গনা িুপযী ান ফযফস্থা িাঙ্গভ কছর না। 
ফযত্র আরাভী ানআ কছর। তঙ্গফ যাাঁ জুু্রুভ তযাচায ঙ্গঙ্গছ মা স্বীিায িযায ভঙ্গতা 
ন।  

 

তঙ্গফ িূহুতানী য(ভৃতুযঃ ৯৫০ক.) এয ূঙ্গফয তাতাযীঙ্গদয মাভানা তাঙ্গদয দখ্রিৃত 
যাষ্ট্রগুঙ্গরাঙ্গত „আাকি‟ নাভি িুপযী ংকফধাঙ্গনয িুপযী ান কছর। অয এ িাযঙ্গি 
অআম্যাঙ্গ যিযাভ তাঙ্গদযঙ্গি ভুযতাদ পঙ্গতাা কদঙ্গঙ্গছন। মা অভযা ূঙ্গফয অঙ্গরাচনা িঙ্গয 
এঙ্গকছ।  

 

তএফ, এ কিতীকি ঈঙ্গেয া ম্ভফ।  

মখ্ন এ দু‟কিয এিকি ঈঙ্গেয ঙ্গত াযঙ্গরা না, তখ্ন তাাঁয ফক্তফয- 

[যমঙ্গতু ঐ মাভানা „যিান যাষ্ট্র ভুরভানঙ্গদয াঙ্গত থািা ঙ্গত্ব তায কধফাীযা তাঙ্গত 
আরাভী অিাভ জাকয িযঙ্গফ না‟ তা িল্পনা িযা ভুকির কছর , পঙ্গর ঐ মাভনা 
ুস্পষ্ট িঙ্গয ফকিযত কন যম, ভুরভানঙ্গদয কধনস্থ যিান যাঙ্গষ্ট্র কযূিয যীত জাকয না 
থািঙ্গর তাঙ্গি দারুর আরাভ ফরা ঙ্গফ কি‟না। ফযং শুধু এতিুিু ফরায ঈয ক্ষযাি িযা 
ঙ্গঙ্গছ, “„দারুর আরাভ‟ ঐ বূখ্ন্ড মা ভুরভানঙ্গদয িব্জা যঙ্গঙ্গছ এফং তাঙ্গত তাঙ্গদযআ 
হুিুভ চঙ্গর”। 

কিন্তু যফতযী মাভানা ভুরভান ািঙ্গদয গাপরকতয িাযঙ্গি মখ্ন এভন ূযত াভঙ্গন 

অঙ্গরা যম, „যিান যাষ্ট্র ভুরভানঙ্গদয ক্ষভতাধীন কিন্তু তাঙ্গত আরাভী যীত কযূিয 
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জাকয যনআ‟ তখ্ন যফতযী মাভানায পুিাাগি তা স্পষ্টবাঙ্গফ ফঙ্গর কদঙ্গঙ্গছন।] 
িাযা িী ঈঙ্গেয তা অভাঙ্গদয কনিি স্পষ্ট ন। 

*** 

 

এফায ফাকি যঙ্গ যগর অল্লাভা াভী য. এয ফক্তফয। অুন অভযা মাছাআ িঙ্গয যদকখ্ 

তাঙ্গত তাকি ঈভানী াঙ্গঙ্গফয ঙ্গক্ষ যিান ভথযন াা মা কি‟না।  

অল্লাভা াভী য. এয ফক্তঙ্গফযয মযাঙ্গরাচনাঃ 

অল্লাভা াভী য. এয এ ফক্তফযকি „অদ-দুযরুর ভুখ্তায‟ এয এিকি আফাযঙ্গতয ফযাখ্যা 
প্রঙ্গে এঙ্গঙ্গছ।  

„অদ-দুযরুর ভুখ্তায‟ এ ফরা ঙ্গঙ্গছ- 

ثة: )بإجراء أحكام أهل الشرك، وباتصالها بدار ال تصٌر دار االسالم دار حرب إال( بؤمور ثال)
 على نفسه (الحرب، وبؤن ال ٌبقى فٌها مسلم أو ذمً آمنا باالمان االول

[কতন তয াা মাা ফযতীত দারুর আরাভ দারুর যফ ঙ্গফ নাঃ িাঙ্গপযঙ্গদয কফধান 
জাকয িঙ্গয যদা, দারুর যঙ্গফয াঙ্গথ কভকরত া, যিান ভুরভান ফা যিান কমকম্য তায 
প্রথভ অভাঙ্গনয িাযা কনঙ্গজয ফযাাঙ্গয কনযাদ না থািা।] 

[অদ-দুযরুর ভুখ্তাযঃ ৩৩৮] 

এখ্াঙ্গন দারুর আরাভ িখ্ন দারুর যফ  য ফযাাঙ্গয অঙ্গরাচনা িযা ঙ্গঙ্গছ। 

দারুর আরাভ িখ্ন দারুর যফ  এ ফযাাঙ্গয অফু াকনপা য. এফং াঙ্গফাআন য. 
এয ভাঙ্গঝ কিছুিা আখ্কতরাপ অঙ্গছ।  

যীদ অভদ গােুী য. তাাঁয পঙ্গতাা  কফিাকযত অঙ্গরাচনা িঙ্গয যদকখ্ঙ্গঙ্গছন যম, ভূরত 
অফু াকনপা য. এফং াঙ্গফাআন য. এয ভাঙ্গঝ যতভন যিান আখ্কতরাপ যনআ। িাঙ্গপযযা 
দারুর আরাঙ্গভয যিান বূখ্ন্ড দখ্রা িঙ্গয কনঙ্গ তাঙ্গত িুপযী কফধান জাকয িঙ্গয কদঙ্গর এফং 
ভুরভানযা তা ঈোয িঙ্গয তাঙ্গত আরাভী কফধান জাকয িযঙ্গত ক্ষভ না ঙ্গর িঙ্গরয 
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ভঙ্গতআ তা দারুর যফ ঙ্গ যগঙ্গছ। এঙ্গত িাঙ্গযা যিান কিভত যনআ। 

তঙ্গফ যাাঁ, িাঙ্গপযযা দারুর আরাঙ্গভয যম বূখ্ন্ড দখ্র িঙ্গয কনঙ্গঙ্গছ তা মকদ দারুর 

আরাঙ্গভয াঙ্গথ কভকরত  এফং িাঙ্গপযযা এতিুিু দুফযর এফং ভুরভানযা এত কক্তারী 
 যম, দারুর আরাভ যথঙ্গি ভুরভানযা যখ্াঙ্গন যৌঁঙ্গছ কচঙ্গযআ িাঙ্গপযঙ্গদযঙ্গি যখ্ান 
যথঙ্গি কিঙ্গ কদঙ্গত াযঙ্গফ তাঙ্গর অফু াকনপা য. এয ভঙ্গত িাঙ্গপযযা যখ্াঙ্গন িুপযী 
কফধান জাকয িঙ্গয কদঙ্গর তা দারুর যফ ঙ্গফ না । অঙ্গগয ভত দারুর আরাভআ যথঙ্গি 
মাঙ্গফ। যিননা, িাঙ্গপযযা যমঙ্গতু যখ্াঙ্গন কিঙ্গি থািঙ্গত াযঙ্গফ না ফযং কতীঘ্রআ 
তাঙ্গদযঙ্গি যখ্ান যথঙ্গি কিঙ্গ যদা ঙ্গফ, িাঙ্গজআ যখ্াঙ্গন ভুরভানঙ্গদয কক্ত মূ্পিয যল 
ঙ্গ মাকন এফং িাঙ্গপযঙ্গদয কক্ত কযূিয িাঙ্গভ কন। পঙ্গর এখ্নআ তাঙ্গি দারুর যফ 
ঙ্গ যগঙ্গছ ফঙ্গর হুিুভ যদা ঙ্গফ না।  

অয াঙ্গফাআন  জুভহুয অআম্যায ভঙ্গত িাঙ্গপযযা তাঙ্গত িুপযী কফধান জাকয িঙ্গয 

কদঙ্গরআ তা দারুর যফ ঙ্গ মাঙ্গফ। মকদ িাঙ্গপযযা তাঙ্গত কিঙ্গি থািায াভথযয না যাঙ্গখ্, 

ফযং ভুরভানযা কতীঘ্রআ তাঙ্গদযঙ্গি যখ্ান যথঙ্গি কিঙ্গ যদঙ্গফ। িাঙ্গপযঙ্গদযঙ্গি যখ্ান 
যথঙ্গি িাঙ্গনায ূফয মযি তাঙ্গি দারুর যফ ফঙ্গর ধযা ঙ্গফ এফং তাঙ্গত দারুর যঙ্গফয 
কফধানআ জাকয ঙ্গফ।  

এআ ভতঙ্গবদূিয ূযঙ্গত তাযজী তথা প্রাধানয যদা ঙ্গফ িায কবভতঙ্গি ? াঙ্গফাআঙ্গনয 
কবভতঙ্গি না‟কি অফু াকনপা য. এয কবভতঙ্গি ? 

ানাপী পুিাাঙ্গ যিযাভ এভতাফস্থা অফু াকনপা য. এয কবভতঙ্গি তাযজী 

কদঙ্গঙ্গছন। থযাৎ িাঙ্গপযঙ্গদযঙ্গি যখ্ান যথঙ্গি িাঙ্গনায ূফয মযি তাঙ্গি দারুর আরাভ 
ফঙ্গর ধযা ঙ্গফ এফং তাঙ্গত দারুর আরাঙ্গভয কফধানআ জাকয ঙ্গফ। 

অল্লাভা াভী য. এয ফক্তঙ্গফযয যপ্রক্ষািঃ 

হুফহু এভনআ এিিা ূযত অল্লাভা াভী য. এয মাভানা যদখ্া যদ। ঈভানী 
যখ্রাপঙ্গতয ধীনস্থ াঙ্গভয তাআভুল্লা াাড় এফং তায অাঙ্গয িঙ্গিিা য 



54 

 

 

যখ্ানিায কমকম্য িাঙ্গপযযা তাঙ্গদয কমম্যায চুকক্ত বে িঙ্গয তা দখ্র িঙ্গয যন এফং তাঙ্গত 
তাঙ্গদয িুপযী কফধান জাকয িঙ্গয যদ।  

[ঈঙ্গল্লখ্য যম, অল্লাভা াভী য. এয ফক্তফয যথঙ্গি দখ্রদায িাঙ্গপযযা কমকম্য াআ ফুঙ্গঝ 
অঙ্গছ। তঙ্গফ াঙ্গথ ভুরভান নাভধাযী কমনকদিযা কছর ফঙ্গর ভঙ্গন ঙ্গে] 

াঙ্গফাআন  নযানয আভাভগঙ্গিয কবভত নুমাী তা দারুর যফ ঙ্গ যগঙ্গছ।  

কিন্তু ঐ ঞ্চরিা যিান দারুর যঙ্গফয াঙ্গথ কভকরত কছর না। ফযং চতুকদযি যথঙ্গিআ তা 
দারুর আরাভ িাযা যফকষ্টত কছর। থযাৎ তা দারুর আরাঙ্গভয বযিযস্থ এিিা এরািা 
কছর মাঙ্গত নাাযা িাঙ্গপযযা কমকম্য কঙ্গঙ্গফ থািঙ্গতা।  

াঙ্গথ াঙ্গথ দখ্রদায িাঙ্গপযযা এত দুফযর অয ভুরভানযা এত কক্তারী কছর যম, 

ভুরভান ািগি চাআঙ্গর যম যিান ভ িাঙ্গপযঙ্গদয দখ্রদাকযত্ব খ্তভ িঙ্গয কদঙ্গ তাঙ্গত 

আরাভী কফধান জাকয িঙ্গয কদঙ্গত াঙ্গযন।  

এভতাফস্থা াঙ্গফাআন  নযানয আভাভগঙ্গিয ভঙ্গত তা দারুর যফ ঙ্গ যগঙ্গছ। কিন্তু অফু 
াকনপা য. এয ভঙ্গত এখ্ঙ্গনা তা দারুর যফ কন। ফযং দারুর আরাভআ যঙ্গ যগঙ্গছ।  

অল্লাভা াভী য. এখ্াঙ্গন নযানয ানাপী পিীগঙ্গিয নুযি িযত অফু াকনপা য. 
এয কবভতঙ্গি তাযজী কদঙ্গ ঈক্ত এরািাঙ্গি দারুর আরাভ ফঙ্গর পঙ্গতাা কদঙ্গঙ্গছন।  

 

অল্লাভা াভী য. এয ফক্তফযকি রক্ষয িরুন। „অদ-দুযরুর ভুখ্তায‟ এয ূঙ্গফযাক্ত 
আফাযঙ্গতয ফযাখ্যা প্রঙ্গে কতকন ফঙ্গরন- 

قهت: ٔتٓزا ظٓش أٌ يا فٙ  ... قٕنّ ٔتاتصانٓا تذاس انحشب( تأٌ ال ٚتخهم تًُٛٓا تهذج يٍ تالد اإلسالو)

انشاو يٍ جثم تٛى هللا انًسًٗ تجثم انذسٔص ٔتؼط انثالد انتاتؼح كهٓا داس إسالو، ألَٓا ٔإٌ كاَت نٓا 

ٓى ٔتؼعٓى ٚؼهٌُٕ تشتى اإلسالو ٔانًسهًٍٛ نكُٓى تحت حكاو دسٔص أٔ َصاسٖ، ٔنٓى قعاج ػهٗ دُٚ

حكى ٔالج أيٕسَا، ٔتالد اإلسالو يحٛطح تثالدْى يٍ كم جاَة، ٔإرا أساد ٔنٙ األيش تُفٛز أحكايُا 

 فٛٓى َفزْا .اْـ

[„অদ-দুযরুর ভুখ্তায‟ এয ফক্তফয: “দারুর যঙ্গফয াঙ্গথ কভকরত া” , থযাৎ যকি 
এফং দারুর যঙ্গফয ভাঝখ্াঙ্গন দারুর আরাঙ্গভয যিান য প্রকতফন্ধি না থািা। … অকভ 
ফকর: এ যথঙ্গি ফুঙ্গঝ অঙ্গ, াঙ্গভয „তাআভুল্লাহ্‟ াাড় মাঙ্গি „দারুম াাড়‟ ফরা  



55 

 

 

এফং এয িগযত অঙ্গযা িতি য ফগুঙ্গরাআ দারুর আরাভ। যিননা যগুঙ্গরায াি 
মকদ দারুম ফা নাাযা এফং তাঙ্গদয কনঙ্গজঙ্গদয ধভযী কফচাযি যঙ্গঙ্গছ মাযা তাঙ্গদয ধঙ্গভযয 
কফধান নুমাী কফচায পাারা িঙ্গয, তাঙ্গদয ভঙ্গধয কিছু যরাি এভন যঙ্গঙ্গছ মাযা 
প্রিাঙ্গয আরাভ  ভুরভানঙ্গদয ফযাাঙ্গয িিুকক্ত িঙ্গয থাঙ্গি; কিন্তু তাযা িঙ্গরআ 
অভাঙ্গদয ভুরভান ািঙ্গদয ধীনস্থ। দারুর আরাভ চতুকদযি যথঙ্গি তাঙ্গদয এরািাঙ্গি 
যফষ্টন িঙ্গয যযঙ্গখ্ঙ্গছ। ভুরভান ািগি মখ্নআ চাআঙ্গফন তাঙ্গদয ঈয অভাঙ্গদয অিাভ 
জাকয িঙ্গয কদঙ্গত াযঙ্গফন।] 

[‘যেুর ভুতায’, কিতাফুর কজাদ, ‘ফাফুর ঈকয ার খ্াযাজ’ এয এিিু অঙ্গগ 
‘আকত’ভানুর িাঙ্গপয’ ংক্রাি কযঙ্গেদ। খ্ন্ড-৪, ৃষ্ঠা-১৭৫] 

এখ্াঙ্গন এিিা কফল রক্ষয িরুনঃ 

ঈভানী যখ্রাপত আঈঙ্গযা  একা  দুকনায কফার ং জুঙ্গড় কফিৃত কছর। 

ঈভানী যখ্রাপঙ্গতয বঙ্গ িাঙ্গপযযা ফভ বীত থািত। অল্লাভা াভীয মাভানা 

যখ্রাপঙ্গতয কক্ত কিছুিা িঙ্গভ এঙ্গর তখ্ন তা ৃকথফীয নযতভ কক্ত কঙ্গঙ্গফ প্রকতকষ্ঠত 
কছর।  

যখ্রাপঙ্গতয ীভািফতযী যিান এরািা মকদ িাঙ্গপযযা দখ্র িঙ্গয যন তাঙ্গর তা ুনরুোয 
িযা ঙ্গতা ভুরানঙ্গদয জনয িকিন। কিন্তু দারুর আরাঙ্গভয এঙ্গিফাঙ্গয কবতঙ্গযয যিান 
এরািাঙ্গতআ মকদ যখ্ানিাযআ কমকম্য িাঙ্গপযযা াভকি ভঙ্গয জনয কমম্যায চুকক্তয 
যতাাক্কা না িঙ্গয তাঙ্গদয ঈয অঙ্গযাকত আরাভী কফকধ কফধান না যভঙ্গন তাঙ্গদয কনঙ্গজঙ্গদয 

ধঙ্গভযয কফধান ভানঙ্গত শুরু িঙ্গয এফং য নুমাী কফচায পাারা িযঙ্গত শুরু িঙ্গয, 

তাঙ্গর ভুরভানঙ্গদয জনয িাঙ্গপযঙ্গদয এআ াভকি দখ্রদাযী খ্তভ িযা যিানআ িকিন 

ফযাায ন। ফযং যখ্রাপঙ্গতয কক্তয তুরনা যতা এফ িাঙ্গপয াকতয াভঙ্গন কড়ায 

ভান ন। এ কঙ্গঙ্গফ িাঙ্গপযযা তাঙ্গত িুপযী কফধান জাকয িঙ্গয কদঙ্গর ভুরভানঙ্গদয 

কক্ত যখ্াঙ্গন ূিযআ ফার যঙ্গঙ্গছ। িাঙ্গজআ ঈক্ত এরািাঙ্গি দারুর আরাভ ফরা মাকচত 
যিান ভত ঙ্গফ না। এ িাযঙ্গিআ অল্লাভা াভী য. এঙ্গি দারুর আরাভ পঙ্গতাা 
কদঙ্গঙ্গছন। 
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কিন্তু এয য ভঙ্গন যাখ্ঙ্গত ঙ্গফ, াঙ্গফাআন  নযানয আভাভগঙ্গিয ভঙ্গত তা দারুর যফ 
ঙ্গ যগঙ্গছ। ক্ষািঙ্গয তা ঈোয িযায ভত যিান কক্ত াভথযয মকদ ভুরভানঙ্গদয না থাঙ্গি 
তাঙ্গর তা দারুর য ায ফযাাঙ্গয িাঙ্গযা যিান কিভত যনআ। এ ফযাাঙ্গয যীদ 
অভদ গােুী য. এয পঙ্গতাা কফিাকযত অঙ্গরাচনা যঙ্গঙ্গছ।  

কিন্তু অল্লাভা াভী য. তাাঁয এআ ফক্তঙ্গফয এ িথা যিাথা ফুঝাঙ্গেন- 

[যমফ যাষ্ট্র নাভধাযী ভুরভান ািঙ্গদয দখ্ঙ্গর অঙ্গছ; মাযা যগুঙ্গরাঙ্গত অল্লা তাঅরায 
যীতঙ্গি প্রতযাখ্যান িঙ্গয কদঙ্গ ভানফ যকচত িুপযী অআন কদঙ্গ যাষ্ট কযচারনা িযঙ্গছ; 

ভুরভান জনাধাযি মুগ মুগ ধঙ্গয তাঙ্গদয ফযঙ্গচষ্টা ফয িঙ্গয ািঙ্গদয কদঙ্গ অল্লা 
তাঅরায যীত ফািফান িযাঙ্গত াযঙ্গছ না; ফযং মাযা ী ত্বযীিা যীত িাঙ্গভ 
িযঙ্গত চাঙ্গে জেী, িাী আতযাদী জঘনয ঈাধীঙ্গত বূকলত িঙ্গয তাঙ্গদযঙ্গি দভন িযায 
জনয তাঙ্গদয ফয কক্ত ফয িযঙ্গছ; তাযা এিা তাঙ্গদযঙ্গি দভন িযঙ্গত না যঙ্গয 
অিজযাকতি িুপযী কক্তয াঙ্গথ যজাি গিন িঙ্গযঙ্গছ; কনজ যদঙ্গ আরাভঙ্গি কভকিঙ্গ যদায 
জনয যমভন তাযা তাঙ্গদয মাফতী াভথযয ফয িযঙ্গছ, কফঙ্গশ্বয যম যিান প্রাঙ্গিয ম্ভাফয যম 
যিান আরাভী কক্তঙ্গি দভন িযঙ্গত তাযা যতভনআ তাঙ্গদয ফযাধয ফয িযঙ্গছ; যভাি 
িথা িুপযঙ্গি কিকিঙ্গ যাখ্ঙ্গত এফং আরাভঙ্গি কভকিঙ্গ কদঙ্গত মা তাঙ্গদয াভঙ্গথযয অঙ্গছ তাআ 
তাযা ফয িযঙ্গছ’] এভন ফ যাষ্ট্র ফগুঙ্গরা দারুর আরাভ ??!! 

াভীয ফক্তঙ্গফয এয যিান অঙ্গরাচনা ফা আাযা ইকেত কি অঙ্গছ ?  

যাাঁ, মকদ এভন ঙ্গতা, ফতযভাঙ্গন দুকনা জুঙ্গড় ঈভানী যখ্রাপঙ্গতয ভত কফার এি যখ্রাপত 
িাঙ্গভ অঙ্গছ। অয যখ্রাপঙ্গতয এঙ্গিফাঙ্গয বযিযস্থ যিান এরািা িাঙ্গপযযা ফা ভুযতাদযা 
দখ্র িঙ্গয কনঙ্গঙ্গছ। যমখ্ান যথঙ্গি িাঙ্গপয ভুযতাদঙ্গদয দখ্রদাযী খ্তভ িযা ভরভানঙ্গদয 
জনয যিান িকিন ফযাায ন। তাঙ্গর অল্লাভা াভী য. এয পঙ্গতাা নুমাী তাঙ্গি 
দারুর আরাভ ফরা যমত।  
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কিন্তু ফতযভান ভুযতাদঙ্গদয দখ্রিৃত িুপযী অআন িাযা াকত ভুকরভ যাষ্ট্রগুঙ্গরা দারুর 
আরাভ তথা আরাভী যাষ্ট্র ায যিান প্রভাি ফা অঙ্গরাচনা অল্লাভা াভী য. এয এ 
ফক্তঙ্গফয যনআ।  

িাঙ্গজআ অল্লাভা াভী য. এয এ ফক্তফয যথঙ্গি ফতযভান ভুযতাদঙ্গদয দখ্রিৃত িুপযী 
অআন িাযা াকত ভুকরভ যাষ্ট্রগুঙ্গরাঙ্গি দারুর আরাভ তথা আরাভী যাষ্ট্র দাকফ িযা 
মুকক্তমুক্ত ন। 

*** 

যল িথাঃ 

দারুর আরাভ  দারুর যফ ংক্রাি অআম্যাঙ্গ যিযাঙ্গভয ফক্তফযভূ এফং যগুঙ্গরায 
কিি প্রঙ্গাগঙ্গক্ষত্র যদখ্ায য ফতযভান গিতাকিি যাষ্ট্রগুঙ্গরাঙ্গি দারুর আরাভ ফরায যিান 
ুঙ্গমাগ অঙ্গছ ফঙ্গর অভায িাঙ্গছ ভঙ্গন কন। কফঙ্গলত তাকি ঈভানী াঙ্গফ দা.ফা. 
অআম্যাঙ্গ যিযাঙ্গভয যমফ ফক্তফয ঈঙ্গল্লখ্ িঙ্গযঙ্গছন যগুঙ্গরা যথঙ্গি যিানবাঙ্গফআ এফ যাষ্ট্র 
দারুর আরাভ প্রভাকিত  না। িাঙ্গজআ অআম্যাঙ্গ যিযাঙ্গভয ফক্তঙ্গফযয অঙ্গরাঙ্গি তাকি 
ঈভানী াঙ্গফ দা.ফা. এয দাকফঙ্গি কিি ফঙ্গর যভঙ্গন কনঙ্গত াযকছ না। অভায কু্ষদ্র 
দৃকষ্টঙ্গত এভনআ ভঙ্গন ঙ্গঙ্গছ। ঙ্গতা নযঙ্গদয ভত অভায ভঙ্গতয াঙ্গথ না কভরঙ্গত াঙ্গয। 
ঙ্গতা এ িাযঙ্গি অভায ভাঙ্গরাচনা ঙ্গত াঙ্গয। তঙ্গফ ভাঙ্গরাচি বাআঙ্গদয প্রকত 
অঙ্গফদন থািঙ্গফ অনাযা দরীঙ্গরয অঙ্গরাঙ্গি ভাঙ্গরাচনা িযঙ্গফন। যীঙ্গতয দরীর 
চাযকিঃ িুযঅন, াকদ, আজভা, কিা। িুযঅন, াকদ ফা আজভায ভুখ্াকরপ-কফঙ্গযাধী 
ঙ্গর কিা গ্রিঙ্গমাগয ন। তদ্রু যিান ফযকক্তয িথা দরীর ন। যীঙ্গতয চায 
দরীঙ্গরয অাঙ্গরাঙ্গি মাচাআ ফাছাআঙ্গয য মকদ কিি ফঙ্গর প্রভাকিত  তাঙ্গর গ্রি িযা 
ঙ্গফ, নতুফা গ্রি িযা ঙ্গফ না। এ অঙ্গরাঙ্গিআ অনাযা িথা ফরঙ্গফন। তঙ্গফ দারুর 
আরাভ  দারুর যঙ্গফয কফলিা যমঙ্গতু ফতযভান মাভানায এিিা জরুযী কফল িাঙ্গজআ এ 
ফযাাঙ্গয গঙ্গফলিা-মযাঙ্গরাচনা িঙ্গয কত ীঘ্রআ চূড়াি কোঙ্গি ঈনীত া দযিায। 
অল্লা তাঅরা অভাঙ্গদযঙ্গি তাপীি দান িরুন। 
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কযঙ্গঙ্গল অল্লা তাঅরায িাঙ্গছ প্রাথযনা- এআ কপতনায মাভানা কতকন যমন অভাঙ্গদযঙ্গি 
ীযাঙ্গত ভুিািীঙ্গভয ঈয িাঙ্গভ যাঙ্গখ্ন। ফ ধযঙ্গিয কপতনা যথঙ্গি যমন অভাঙ্গদযঙ্গি 
কপাজত িঙ্গযন। অভীন! 

 عٌنوصلى هللا تعالى على خٌر خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجم
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